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RESUMO 

SILVA, P.P.G. Contaminação e toxicidade de microplásticos em uma área de 

proteção marinha costeira. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2016. 

Os plásticos têm trazido grandes benefícios aos humanos, sendo utilizados em 

diversas atividades como em aplicações médicas, entretenimento e na indústria de 

alimento. O uso crescente de plástico e seu descarte não adequado têm contribuído 

para o acúmulo deste detrito no meio ambiente, em especial nos oceanos onde 

tendem a acumular. Dentre os detritos de plástico de maior importância atualmente 

estão os microplásticos, que são partículas de plástico de tamanho entre 1 µm e 5mm. 

Os principais riscos que os microplásticos oferecem são sua grande capacidade de 

persistência e dispersão no ambiente marinho, sua grande afinidade por poluentes 

persistentes orgânicos, sua a ingestão pela biota e a transferência para a teia trófica 

marinha. Dentre os ambientes marinhos mais impactados por microplásticos, estão as 

praias arenosas, onde estas partículas tendem a acumular após encalharem ao serem 

trazidas pelo mar. Este estudo teve como objetivo avaliar a contaminação por 

microplásticos em uma praia de uma área de proteção marinha costeira e avaliar a 

toxicidade de pellets virgens e coletados nesta praia no desenvolvimento embriolarval 

de mexilhão marrom Perna perna. Foram realizadas coletas de microplásticos entre o 

período de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015 na praia de Paranapuã em duas 

regiões do perfil da praia (linha de maré alta e supralitoral). As partículas foram 

analisadas individualmente em laboratório e quanto a composição de seu polímero 

por Espectrofotômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR). Os 

resultados sugerem que a poluição por microplásticos na praia de Paranapuã ocorre 

ao longo do ano inteiro, porém variando em concentração ao longo do tempo e com 

um padrão de distribuição espacial irregular na praia. A concentração de 

microplásticos está aparentemente relacionada com a direção do vento, tendendo a 

ser maior quando a direção do vento é a favor da praia. A concentração de 

microplásticos na praia de Paranapuã (4,72 microplásticos/m²) é próxima àquela 

encontrada em outras praias no mundo e da região. Os experimentos de toxicidade 

demonstraram que tanto pellets de plástico virgens como aqueles coletados na praia 

inibem o desenvolvimento embriolarval de mexilhão marrom. Entretanto, os pellets 

coletados na praia mostraram uma alta toxicidade que resultou numa porcentagem de 

larvas anormais ou mortas de 100%, significativamente superior aos pellets virgens 
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que foi de 23,5%. Acredita-se que a diferença de toxicidade entre os pellets virgens e 

coletados na praia pode ser causada por contaminantes adsorvidos na superfície dos 

pellets coletados no campo. Os resultados deste estudo sugerem que praias de áreas 

de proteção marinha costeira próximas a zonas urbanas e regiões portuárias 

apresentam risco de contaminação por plásticos. Apesar de terem acesso restrito a 

humanos, os microplásticos entram nestas praias através do ambiente marinho, 

podendo causar efeitos adversos na fauna destes ambientes. As informações deste 

trabalho contribuem para a melhor compreensão dos efeitos da contaminação de 

ambientes costeiros por microplásticos, fornecendo informações básicas para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para uma gestão deste tipo de 

poluição em áreas de proteção ambiental. 

 

Palavras-chave: microplásticos, pellets plásticos, poluição marinha, mexilhão, baía 

de Santos. 
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ABSTRACT 

SILVA, P.P.G. Microplastics contamination and toxicity in a coastal marine 

protected area. Dissertation (MSc) - School of Engineering of São Carlos, University 

of São Paulo, São Carlos. 2016. 

Plastics have great benefits to humans, used in various activities such as medical 

applications, entertainment and food industry. The increasing use of plastic and your 

inappropriate disposal have contributed to the accumulation of this debris in the 

environment, particularly in the oceans where they tend to accumulate. Among the 

most important plastic waste are the microplastic which are plastic particles of size 

between 1 µm and 5 mm. The main risks that microplastics offer are your large capacity 

persistence and dispersal in the marine environment, your great affinity for persistent 

organic pollutants and their ingestion by biota and transfer to the marine food web. 

Among the marine environments most impacted by microplastics are sandy beaches 

where these particles tend to accumulate after carried by sea. This study evaluate the 

contamination by microplastics on a beach of a coastal marine protected area, and 

assess the virgin pellets toxicity and collected on this beach in embryo-larval 

development of brown mussel Perna perna. Microplastics samples were collected in 

the period from February 2014 to February 2015 on the beach of Paranapuã in two 

regions of the beach (high tide line and supralittoral). The particles were analyzed 

individually in the laboratory and the composition of your polymer was identified for 

Fourier Transform infrared spectroscopy (FT-IR). The results suggest that pollution 

microplastics in Paranapuã beach is continuous in entire year, but varying in 

concentration over time and with a pattern irregular of spatial distribution on the beach. 

The microplastics concentration is apparently related to the wind direction, tends to be 

higher when the wind direction is downwind. The concentration of microplastics on the 

beach Paranapuã (4.72 microplastics / m²) is similar to other beaches in the world. The 

toxicity experiments showed that both virgin plastic pellets as those collected on the 

beach inhibit embryo-larval development of brown mussels. However, the pellets 

collected at the beach showed high toxicity resulting in abnormal or percentage of dead 

larvae 100%, significantly higher than for virgin pellets, which was 23.5%. It is believed 

that the difference in toxicity between the virgin pellets and collected on the beach can 

be caused by high concentration of adsorbed contaminants on the surface of the 

pellets collected in the field. The results of this study suggest that beaches areas of 



V 
 

coastal marine protection near urban areas and port areas have high risk of 

contamination by plastics. Although this beach has access restricted to humans, 

microplastics enter these beaches through the marine environment, potentially causing 

adverse effects on the local fauna of these environments due to your high toxicity. The 

information from this study contribute to a better understanding of the effects of 

contamination of coastal environments by microplastics, providing basic information 

for the development of public policies for management of this type of pollution in the 

areas of environmental protection. 

 

Key-words: microplastics, plastic pellets, marine pollution, mussel, Santos bay. 
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Capítulo 1: O problema da contaminação de ambientes marinhos por 

plásticos 

 

1.INTRODUÇÃO 

As atividades humanas criam resíduos que, quando não são tratados e 

descartados adequadamente, geram poluentes podendo provocar efeitos deletérios 

ao meio ambiente. Poluição é a introdução de substâncias nocivas aos seres vivos e 

que alteram o meio ambiente, essas substâncias podem ser naturais ou artificiais em 

concentrações superiores às encontradas naturalmente no meio ambiente. Existem 

diversas categorias de poluentes que são produzidos por diferentes fontes, possuem 

diferentes toxicidades e podem representar diferentes riscos aos ecossistemas. Entre 

os principais poluentes encontrados no ambiente marinho estão os fertilizantes, 

agrotóxicos, óleos, metais, poluentes orgânicos persistentes (POPs), toxinas 

produzidas por organismos e o plástico (ISLAM & TANAKA, 2004). 

Os oceanos são muitas vezes o destino final de resíduos, lixos e poluentes 

produzidos pela sociedade. As principais fontes de poluentes são de origem 

doméstica, industriais, atividades portuárias e agrícolas (ISLAM & TANAKA, 2004). As 

regiões costeiras apresentam grande concentrações urbanas que favorecem a 

presença de atividades antrópicas e consequentemente maiores descartes de 

poluentes para os oceanos adjacentes, no entanto a origem dos poluentes não se 

restringe apenas as áreas costeiras, muitas atividades poluentes são realizadas no 

interior do continente e também alcançam os oceanos através da drenagem das 

bacias hidrográficas e carregados pela atmosfera (DERRAIK, 2002; JAMBECK et al., 

2015). Não existe área no planeta que não seja afetada pela influência humana 

(HALPERN et al., 2008). 

O plástico tem recebido uma maior atenção nas últimas décadas com evidência 

de seu aumento no ambiente marinho correspondendo de 60% a 80% do lixo 

encontrado nestes ambientes (DERRAIK, 2002; ISLAM & TANAKA, 2004; MOORE, 

2008). São compostos persistentes no ambiente, podendo levar de 3 a 10 anos para 

desaparecerem, entretanto, esse período pode ser superior caso aditivos sejam 

incorporados ao plástico podendo aumentar para 30 a 50 anos seu tempo no ambiente 



2 
 

(DERRAIK, 2002). A exposição à radiação UV, as propriedades hidrolíticas da água, 

as propriedades oxidantes e a atividade microbiana contribuem para a degradação do 

plástico (MOORE, 2008; WILCOX et al., 2015). Existem diferentes polímeros 

plásticos, os mais utilizados são o polipropileno (PP) e o polietileno (PE) que junto 

com o policloreto de vinilo (PVC), poliestireno (PS) e polietileno tereftalato (PET) 

correspondem a 90% da demanda de plástico (ANDRADY & NEAL, 2009). 

O plástico é um importante componente de diversos materiais e utensílios da 

sociedade moderna, é usado nas mais diversas aplicações, principalmente na 

embalagem de alimentos, sacolas plásticas, tubulações, brinquedos, mobília, indústria 

automotiva, vestuário, saúde pública e etc. O plástico também é utilizado para 

melhorar a performance de produtos e reduzir custos e sua ampla utilização deve-se 

as suas características de versatilidade, baixo custo, durabilidade, leveza e rigidez 

(ANDRADY & NEAL, 2009). As atividades pesqueiras também utilizam grandes 

quantidades de plástico, principalmente em linhas, redes e cordas e muitos desses 

materiais são descartados ou perdidos nos oceanos contribuindo como uma fonte de 

plásticos (PRUTER, 1987). 

Os benefícios que os plásticos trazem à vida moderna têm contribuído para um 

aumento contínuo em seu uso, consequentemente gerando um maior descarte deste 

no ambiente, causando diversos problemas ambientais. Seu acúmulo em praias 

frequentadas para recreação traz prejuízos para o turismo e atividades comerciais 

relacionadas, além de danos nas atividades pesqueiras e navais e podem gerar riscos 

à saúde humana (MOORE, 2008; GREGORY, 2009).  Os plásticos também 

representam um grande risco à biodiversidade marinha. Animais podem ficar presos 

ao plástico e morrer por afogamento, estrangulamento ou pela redução na eficiência 

na alimentação (GREGORY, 2009).  A ingestão de plástico por organismos marinhos 

é comum pois vários organismos confundem plástico com suas presas naturais 

(MOORE, 2008). A ingestão de plástico pode causar diminuição da alimentação, 

diminuição nas taxas hormonais e reprodutivas, causar ferimentos internos que 

podem levar o animal a morte (DERRAIK, 2002; MOORE, 2008). Já foram reportados 

efeitos negativos causados por plásticos em uma grande diversidade de organismos 

marinhos, como peixes (POSSATTO et al., 2011; ROCHMAN et al.,2013), répteis 

(TOURINHO et al., 2010), aves (WILCOX et al., 2015), mamíferos (LUSCHER et al., 

2015) e invertebrados (VAN CAUWENBERGHE et al., 2015). Os relatos de espécies 
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que ingerem plástico estão aumentando, e estudos sugerem que até 2050, 99% das 

espécies de aves marinhas estarão ingerindo plástico (WILCOX et al., 2015). Além 

disso, detritos de plástico à deriva nos oceanos podem funcionar como substrato e 

vetor para a dispersão de organismos invasores (MAJER et al., 2012). Ao afundar 

pode trazer prejuízos à fauna bentônica pois sua interação com o sedimento pode 

causar alterações nas trocas gasosas do sedimento e podem acumular e alterar 

características de ambientes sensíveis e responsáveis por serem berçários de 

espécies (MOORE, 2008). 

Nos oceanos os plásticos acumulam principalmente em zonas de 

convergências e nos centros dos giros oceânicos formados pelo movimento da Terra, 

correntes marinhas e os ventos (LAIST, 1987; ERIKSEN et al., 2013). São 5 os 

principais giros oceânicos: giros presentes no oceano Pacífico, no oceano Atlântico e 

no oceano Índico (SIGLER, 2014). A superfície dos oceanos apresenta uma 

quantidade elevada de plástico, mas inferior às previstas em modelos, mostrando que 

outros fatores de remoção atuam no destino final do plástico (ERIKSEN et al., 2014). 

Além da degradação biológica, fotoquímica e por outros processos intempéricos, os 

plásticos afundam devido às propriedades do seu polímero ou por organismos ou 

substâncias aderidas que alteram sua densidade e quantidade nos oceanos 

(ERIKSEN et al., 2014). Detritos de plástico são encontrados em todos os ambientes 

marinhos, dentre eles ambientes sensíveis de extrema importância como manguezais 

(MOHAMED & OBBARD, 2014), recifes de corais (HALL et al., 2015) e regiões 

insulares com elevado endemismo (IVAR DO SUL et al., 2014). No entanto, o 

sedimento da praia continua sendo o principal destino final do plástico depois de 

diversos impactos causados durante o seu ciclo de vida (ERIKSEN et al., 2014). 

Os plásticos encontrados no ambiente marinho podem ser divididos em 

categorias relacionadas ao seu tamanho, entre eles: nanoplásticos, microplásticos, 

mesoplásticos e macroplásticos (COSTA et al. 2016). No entanto, não existe um 

consenso entre os autores sobre essa classificação e os limites de tamanho para cada 

categoria, muitos trabalhos simplificam essa classificação e utilizam apenas a 

classificação de macroplásticos e microplásticos (BARNES et al., 2009), porém 

estudos com nanoplásticos têm aumentado recentemente e demonstrado efeitos mais 

complexos (COSTA et al., 2016). Os microplásticos são partículas plásticas de 

tamanho entre 1 µm e 5 mm (ANDRADY, 2011; DESFORGES et al., 2014) e seus 
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efeitos podem ser mais graves do que os observados em partículas maiores, pois 

além de efeitos agudos, são responsáveis por uma maior diversidade de efeitos 

crônicos que ainda não são completamente compreendidos e que podem levar a 

graves desiquilíbrios ecológicos (WRIGHT et al., 2013; IVAR DO SUL & COSTA, 

2014). Nos últimos anos, o número de trabalhos publicados (WRIGHT et al., 2013; 

IVAR DO SUL & COSTA, 2014; ROCHA-SANTOS & DUARTE, 2015) com 

microplásticos têm aumentado mostrando a grande extensão dos efeitos negativos no 

ambiente marinho e com o objetivo de compreender uma dinâmica complexa desse 

contaminante (IVAR DO SUL & COSTA, 2014). Além da fragmentação de partículas 

maiores de plástico, os microplásticos também podem ser formados por pellets de 

resina plástica (OGATA et al., 2009) e microesferas de plásticos utilizadas em 

produtos de higiene e cosméticos (FENDALL & SEWELL, 2009). 

Assim como detritos de plástico grandes, microplásticos são uma grande 

ameaça à biodiversidade aquática. As partículas de microplásticos podem ser 

ingeridos por invertebrados da base da teia trófica marinha e transferidos para níveis 

tróficos superiores (SETÄLÄ et al., 2014). Além disso, microplásticos podem acumular 

poluentes persistentes orgânicos (POPs) em concentrações superiores àquelas 

encontradas no ambiente aquático (MATO et al., 2001). POPs são considerados uma 

grande ameaça ao meio ambiente e à saúde humana (THOMPSON et al., 2009), 

tendo sido assinado em 2001 um tratado internacional (Convenção de Estocolmo 

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes) com objetivo principal de proteção da sáude 

humana e do meio ambiente dos efeitos nocivos oriundos dos POPs. O Brasil ratificou 

a Convenção em 16 de junho de 2004 e através do Decreto Executivo n° 5.472, de 20 

de junho de 2005, promulgou o texto da Convenção (BRASIL, 2005). 

Existe a necessidade do aumento do conhecimento de microplásticos no 

Atlântico Sul já que a maioria dos trabalhos publicados foram realizados no hemisfério 

norte (IVAR DO SUL & COSTA, 2014). A poluição por microplásticos no ambiente 

marinho tem aumentado nas últimas décadas (BARNES et al., 2009; IVAR DO SUL & 

COSTA, 2014) e já foram reportados para a região costeira do Brasil (FISNER et al., 

2013; IVAR DO SUL et al., 2014; LIMA et al., 2014; TURRA et al., 2014; TANIGUCHI 

et al., 2016). As publicações que abordam a presença de microplásticos em praias 

localizadas em áreas urbanas que possuem o acesso restrito são escassas, sendo 

uma oportunidade para a avaliação do efeito da distribuição de microplásticos já que 



5 
 

não existe a contribuição da entrada de microplásticos pelos frequentadores e 

remoção por processos de limpeza da praia realizados pela sociedade. O estudo 

contribuirá para o entendimento da dinâmica e efeitos dos microplásticos na região 

costeira brasileira e poderá contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas 

para uma melhor gestão deste tipo de poluição. O presente estudo foi desenvolvido 

na praia de Paranapuã, inserida no Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) possuindo 

acesso restrito com objetivo da preservação da biodiversidade (SÃO PAULO, 2010). 

A praia está localizada na baía de Santos no litoral do estado de São Paulo, uma 

região com alta concentração urbana e com atividades industriais e portuárias 

(PINHEIRO et al., 2008). 

Nesta dissertação foi avaliado (1) a variação temporal e espacial da 

contaminação por microplásticos de uma praia localizada em uma área de proteção 

marinha costeira do estado de São Paulo, e (2) a toxicidade de pellets novos e 

coletados na praia para embriões de mexilhão marrom Perna perna (Linnaeus, 1798) 

(Mytiloida: Mytilidae). O entendimento do comportamento dos microplásticos na praia 

pode vir a colaborar para uma melhor gestão desse poluente, além da poluição 

marinha e costeira ser responsável pela maioria das alterações na estrutura e função 

das comunidades de fitoplâncton, zooplâncton, bentônica e de peixes e os resultados 

dessas alterações podem causar desiquilíbrios ecológicos, risco a biodiversidade e 

prejuízos econômicos e na saúde pública (ISLAM & TANAK, 2004). 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1 Objetivo geral  

Avaliar a contaminação e toxicidade de microplásticos em uma área de 

proteção marinha costeira. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Descrever a distribuição e características de microplásticos em regiões 

diferentes do perfil da praia; 

 Identificar fatores ambientais que possam contribuir com a distribuição de 

microplásticos na praia; 

 Avaliar o efeito da toxicidade de pellets plásticos encontrados na praia no 

desenvolvimento embriolarval do mexilhão Perna perna. 
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Capítulo 2: Avaliação da contaminação por microplásticos em uma área 

de proteção marinha costeira 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Os microplásticos são partículas de plásticos de tamanho entre 1µm e 5mm 

(DESFORGES et al., 2014) originados de diferentes tipos de polímeros que, devido 

às características como tamanho pequeno, baixa densidade, composição e 

persistência no ambiente contribuem para sua dispersão global através das correntes 

marinhas (ENDO et al., 2005; OGATA et al., 2009; HESKETT et al., 2012). As duas 

principais fontes de microplásticos no ambiente marinho são o descarte acidental da 

matéria prima para a produção de produtos de plástico (conhecidos como pellets de 

resina plástica) e a fragmentação de partículas maiores de plástico no ambiente (IVAR 

DO SUL et al., 2014). Os pellets são geralmente pequenos grânulos com a forma de 

um cilindro ou disco com diâmetro de poucos milímetros, que são descartadas no 

ambiente acidentalmente tanto durante sua manufatura como pelo transporte por 

navios e a utilização em atividades portuárias (ANDRADY, 2011). 

 Como a maioria dos microplásticos encontrados são menos densos que a água 

do mar, permanecem sobre a coluna da água. Porém há um crescente número de 

relatos de microplásticos encontrados tanto no fundo do mar, como submersos na 

coluna da água, sendo assim transportados por correntes de fundo para outras 

regiões (ENGLER, 2012). Os microplásticos compostos de polímero mais denso que 

a água, como por exemplo PVC e PET, tendem a afundar no local próximo à sua 

entrada no ambiente marinho (IVAR DO SUL & COSTA, 2014). 

 São encontrados no ambiente marinho microplásticos de diferentes polímeros 

e características físicas que irão refletir no seu comportamento na coluna da água e 

nas suas concentrações (CHUBARENKO et al., 2016). Já foram reportadas regiões 

de concentrações de microplásticos na coluna da água variando de 257,9 a 1215 

partículas por m³ na costa da África do Sul (NEL & FRONEMAN, 2015) e 0,15 

partículas por m³ nas águas do mar mediterrâneo (LUCIA et al., 2014). O predomínio 

do tipo de microplástico também possui uma grande variação nas águas superficiais, 

com regiões de predomínio de fragmentos, pellets, isopor ou fibras. 
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 As áreas de deposição, como praias arenosas, são os principais destinos finais 

para os microplásticos no ambiente marinho (TURRA et al., 2014). Após sua 

deposição na areia da praia, os microplásticos podem representar riscos ecológicos, 

entre eles: alterações na transferência de calor, com aquecimento mais lento e 

temperaturas máximas do sedimento menores do que sedimentos sem microplásticos 

(CARSON et al., 2011). Essas alterações promovem efeitos potenciais para 

organismos que vivem na praia, incluindo tartarugas marinhas, onde a temperatura do 

sedimento influência na determinação do sexo (EWERT et al., 1994); os 

microplásticos no sedimento podem levar hipóxia e anoxia induzida pela inibição das 

trocas gasosas entre a água intersticial e podem criar sedimentos artificiais de maior 

dureza (GREGORY, 2009); e podem ser ingeridos pela fauna que habita esse 

sedimento como poliquetas ( BESSELING et al., 2013). Tempestades e ressacas são 

responsáveis pelo soterramento dos microplásticos em camadas mais profundas, 

sendo encontrados em camadas de até 2 metros de profundidade (TURRA et al., 

2014). 

 Os microplásticos são encontrados em praias de áreas urbanizadas e em 

praias de áreas isoladas e protegidas (BATZAN et al., 2014), tanto na região de linha 

de maré alta como no supralitoral. Características como a orientação da praia, direção 

de incidência do vento e correntes marinhas favorecem o acúmulo de microplásticos 

no sedimento (BROWNE et al., 2010; BATZAN et al., 2014; KIM et al., 2015). Além 

disso, características da ocupação urbana ao redor da praia como modo de vida da 

população, atividades industriais e portuárias também são fatores responsáveis pelo 

acúmulo de microplásticos na praia e principalmente pela composição destes 

polímeros (BROWNE et al., 2010; TURRA et al., 2014). 

 Estudos tem demonstrado a presença de microplásticos em diversas praias no 

mundo em países como Bélgica (CLAESSENS et al., 2011), Portugal (MARTINS & 

SOBRAL, 2011), Estados Unidos (VAN et al., 2012), Japão (KUSUI & NODA, 2003), 

China (YU et al., 2016), Índia (JAYASIRI et al., 2013) e África do Sul (NEL & 

FRONEMAN, 2015). No Brasil, a distribuição de microplásticos também já foi relatada 

em diversas praias da costa brasileira, como em praias do litoral do estado de São 

Paulo (TANIGUCHI et al., 2016), nas praias da baía da Guanabara no estado do Rio 

de Janeiro (CARVALHO & NETO, 2016), em Pernambuco (COSTA et al., 2010) e 

também em regiões insulares do Brasil (IVAR DO SUL et al., 2014). No entanto, ainda 
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são poucos os estudos que avaliam os microplásticos em praias não frequentadas por 

humanos. 

 Devido à baía de Santos apresentar uma alta concentração urbana, com 

atividades industriais e portuárias, as praias que compõem a região têm alto potencial 

de acumular microplásticos, motivando a escolha da região para o estudo. As praias 

da região também são utilizadas para o turismo e recreação, e o acúmulo de 

microplásticos, além de trazer problemas ecológicos, podem também representar 

prejuízos econômicos e de saúde pública para os frequentadores da região, além da 

região também apresentar áreas protegidas com acesso restrito as praias. As 

avaliações em praias possuem um baixo custo e são efetivas, permitindo também a 

representação do acúmulo da exposição e interação entre as águas costeiras e áreas 

superficiais costeiras (YU et al., 2016). 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste capítulo foi avaliar a contaminação por microplásticos em uma 

praia de acesso restrito em uma área de proteção marinha costeira. Para atingir o 

objetivo principal, este estudo teve como objetivos específicos: 

 

 Descrever a distribuição e características de microplásticos em regiões 

diferentes do perfil da praia; 

 Identificar fatores ambientais que possam contribuir com a distribuição de 

microplásticos na praia; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

O presente estudo foi desenvolvido na praia de Paranapuã (23°59’1,12”S e 

46°22’49,10”O), localizada na baía de Santos, pertencente a Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS), no litoral centro-sul do Estado de São Paulo (Figura 1). A 

RMBS é composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Possui elevado grau de 

contaminação ambiental, principalmente o município de Cubatão por possuir um dos 

mais expressivos pólos industriais do Brasil, de grande importância na área de 

siderurgia e petroquímica. Essa região é conectada por rios e canais à baía de Santos, 

que além de receber poluentes industriais, sofre com o despejo de esgoto, resíduos 

sólidos e impactos das atividades portuárias do porto de Santos, que é considerado o 

maior da américa latina (PINHEIRO et al., 2008). A região possui uma grande 

concentração demográfica e recebe um número expressivo de turistas em épocas de 

feriado e férias, além da pesca também contribuir como uma atividade de importância 

para a região. 

A baía de Santos é um ambiente marinho delimitado a oeste pela ponta de 

Itaipú no município de Praia Grande, a leste pela ponta do Monduba no município de 

Guarujá e pela ilha de São Vicente ao norte onde estão os municípios de Santos e 

São Vicente (PERINOTTO et al., 2011). Possui uma circulação complexa, com 

influência da maré, ventos e das diferenças da densidade, determinado principalmente 

pela salinidade (HARARI & GORDON, 2001). A região apresenta um regime de 

micromarés semi-diurna com amplitudes variando entre 0,3 a 1,2 metros (PINHEIRO 

et al., 2013). Na região interna da baía de Santos e no sistema estuarino adjacente, a 

maré é um importante componente responsável pela circulação local, no entanto 

eventos meteorológicos extremos podem gerar alterações na circulação local 

(PERINOTTO, 2010). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo (A, Brasil com destaque para o estado de São Paulo e a 
cidade de Santos; B, região da baía de Santos, com indicação da praia de Paranapuã e a praia de 
Itaquitanduva) (modificado de GoogleMaps). 

 

 Segundo a classificação de Köppen, a região possui clima do tipo Af com clima 

tropical úmido de temperatura média de 22°C e índice de pluviosidade média anual 

de 2350mm (MOURA et al., 2007). A região apresenta um comportamento sazonal 

para os ventos, com médias de ventos menos intensos em junho e mais intensos em 

outubro, além da alteração da direção dos ventos nos meses de inverno (SÃO PAULO, 

2010). 

 Na região oeste da baía de Santos, está localizado o Parque Estadual Xixová-

Japuí (PEXJ) onde está inserida a praia de Paranapuã. Criado no ano de 1993, 

abrange 901 hectares, sendo 600 hectares terrestres e 301 hectares marinhos, nos 

municípios de São Vicente e Praia Grande. Possui um importante papel na 

preservação da biodiversidade, possuindo fragmentos de mata atlântica preservados 
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e áreas de descanso e alimentação de aves, entre essas, espécies migratórias e 

ameaçadas de extinção (SÃO PAULO, 2010).  Dentre as principais atividades 

desenvolvidas no PEXJ estão sua proteção, o uso público para contemplação da 

natureza e educação ambiental através de atividades pontuais atendidas por 

monitores ambientais e a sua utilização para pesquisas científicas (SÃO PAULO, 

2010). O PEXJ está numa área urbana, exposto a fontes externas de contaminação 

que podem afetar sua qualidade ambiental (ARAÚJO et al., 2013). 

A praia de Paranapuã (Figura 2) possui 486,1 metros de extensão, é uma praia 

arenosa com granulometria que varia de fina no período do verão a muito fina no 

período do inverno com uma baixa declividade e hidrodinamismo tendo seu acesso 

restrito e controlado pelo PEXJ (PERINOTTO, 2010). Devido à suas características, 

esta praia é sugerida como uma área prioritária de proteção em caso de acidentes 

com óleo na região já que as suas características favoreceriam o acúmulo e a 

extensão dos impactos (PERINOTTO, 2010).  

 

Figura 2 - Praia de Paranapuã. 
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3.2 Procedimentos de amostragem 

 As coletas ocorreram na praia de Paranapuã entre o período de fevereiro de 

2014 a fevereiro de 2015. Foram realizadas coletas em todo os meses desse período 

(exceto novembro de 2014) numa quantidade que variou entre 4 coletas a 1 coleta por 

mês. Para avaliar a distribuição dos microplásticos na praia, as coletas foram 

realizadas no horário de maré baixa em 2 regiões do perfil da praia caracterizadas 

pelo acúmulo de detritos: na linha de maré alta, onde estudos mostram que há a maior 

concentração de resíduos (GREGORY, 2009), e na região do supralitoral. No total 

foram realizadas 22 coletas no período de 1 ano, com 3 amostragens por coleta para 

cada perfil de praia (linha de maré alta e supralitoral) (n=6 amostras/coleta), sendo 

que em 2 dias, apenas o supralitoral foi amostrado (n=3) realizando em 1 desses dias 

uma amostragem a mais (n=4), totalizando um valor de 127 amostragens (60 

amostragens na linha de maré alta e 67 amostragens no supralitoral). 

 Para a realização das coletas, foi utilizado um quadrado amostral de 1 m² para 

demarcar a área de amostragem e coleta. Para cada dia de coleta, foram selecionados 

aleatoriamente em toda a extensão da praia 3 locais na região de linha de maré alta 

e 3 locais na região de supralitoral para a montagem do quadrado amostral. 

Primeiramente o material orgânico presente no interior do quadrado de amostragem 

é retirado manualmente e após é utilizada a metodologia de flotação em água do mar 

para separar os microplásticos do sedimento a partir do princípio que a maioria dos 

polímeros plásticos tendem a flutuar na água do mar devido a sua baixa densidade 

específica (MANZANO, 2009; HIDALGO-RUZ et al., 2012), com auxílio de uma pá, 

uma porção da camada superficial da areia (aproximadamente 5 cm de profundidade) 

do interior do quadrado de amostragem é coletada e transferida para um balde pois, 

segundo CARSON et al. (2011), a camada superficial da areia concentra mais de 95% 

dos detritos plásticos nesse ambiente. Água do mar é adicionada ao balde com a areia 

em um volume de 1,5 a 2 vezes maior do que o volume de areia do balde e então o 

conteúdo do balde é agitado vigorosamente com auxílio de uma pá, e em seguida 

deixado em repouso para a decantação do sedimento. Após a decantação do 

sedimento, os microplásticos presentes no sedimento flutuam na superfície da água 

do mar, e são coletados com o auxílio de uma pequena jarra. A água com 

microplásticos coletada na superfície do balde é então filtrada em um filtro de café e 

todo o processo é repetido novamente até que todo o sedimento superficial do 
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quadrado seja amostrado. Os filtros com os microplásticos coletados são identificados 

e transportados ao laboratório onde são abertos e secos a temperatura ambiente. 

Após secos os microplásticos presentes no filtro são separados manualmente de 

outras partículas e fragmentos orgânicos presentes no filtro e são acondicionados por 

coleta em frascos de vidro para posterior análise. 

 

3.3 Análises dos microplásticos 

 No laboratório, os microplásticos foram examinados com auxílio de pinças e 

placas de petri e caracterizados quanto a sua dimensão, peso, coloração, estado de 

degradação e tipo de resíduo. Para isso, as três dimensões principais (maior 

comprimento, menor comprimento, e espessura) de cada partícula de microplástico 

foram medidas com um paquímetro digital e em seguida pesadas em balança de 

precisão com 5 casas decimais e após foi aplicado a metodologia utilizada por 

MANZANO (2009) para classificar o tipo do microplástico (fragmento, pellet, fibra ou 

isopor), o seu estado de degradação entre bom ou degradado (quando existiu 

degastes provocados pelo intemperismo) e sua coloração através da comparação 

com uma tabela universal das 256 combinações de RGB (Red/Green/Blue). Foram 

considerados microplásticos que apresentaram em pelo menos 2 das suas 3 

dimensões valores inferiores a 5 mm, incluindo dessa maneira fragmentos, pellets e 

fibras que podem apresentar um comprimento superior a 5 mm em uma de suas 

dimensões (BAZTAN et al., 2014). 

 Para a identificação da composição do polímero dos microplásticos, foram 

selecionadas 33 partículas aleatoriamente entre todas as amostras. A análise dessas 

partículas foi realizada através do Espectrofotômetro de Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FT-IR) classificando-os nos principais tipos de polímeros 

(THOMPSON et al., 2004). A vantagem da análise no FT-IR é o fato de não ser 

destrutiva, possibilitando a identificação dos tipos de polímeros e a preservação da 

amostra para futuras análises. Foi utilizado um FT-IR da marca Thermos e modelo 

Nicolet IS5 com a determinação do tipo de polímero através da comparação dos 

espectros gerados de cada partícula com espectros de polímeros padrão 

armazenados na base de dados que acompanha o software do equipamento. 
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Figura 3 - Espectrofotômetro de Infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR). 

 

3.4 Obtenção de dados ambientais complementares 

 Dados ambientais complementares foram utilizados para a avaliação da 

influência no acúmulo de microplásticos na praia de Paranapuã. Para isso dados da 

região da baía de Santos para o período de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015 de 

amplitude de maré, altura das ondas, temperatura, umidade e direção das ondas 

foram obtidos do centro de hidrografia da marinha a partir do Programa Nacional de 

Boias - Boia de Santos (PNBOIA) e os dados médios nos 6 dias anteriores a coleta 

de velocidade e direção dos ventos foram obtidos da estação meteorológica da base 

aérea de Santos (BAST). 

 

3.5 Análise dos dados 

Os dados gerados para cada partícula de plástico e os dados ambientais foram 

concatenados em uma matriz de dados única que foi utilizada para o cálculo de novas 

variáveis e subsequente análise estatística. Para cada partícula de plástico foi 

calculado seu volume através da multiplicação das três dimensões medidas para cada 
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partícula, e sua densidade, dividindo o peso pelo volume estimado de cada partícula. 

Para os dados ambientais, foram calculadas as médias de velocidade de vento (km/h), 

direção do vento (azimute geográfico), a média dos níveis mínimo, máximo, médio e 

amplitude máxima diária de maré (m) para um período de seis dias contados 

imediatamente antes da data de amostragem. A relação entre a ocorrência de 

microplásticos e variáveis ambientais foi explorada por meio de Modelos Lineares 

Generalizados (GLM) com a contagem de microplásticos como a variável resposta, e 

as seguintes variáveis como preditores: velocidade e direção do vento, níveis mínimo, 

máximo, médio e amplitude de maré, e seção da praia (linha de maré ou supralitoral). 

Um modelo inicial Poisson foi construído e superdispersão foi detectada, por isso, foi 

avaliado dois procedimentos para lidar com a superdispersão: correção dos erros 

padrão utilizando um modelo de quasi-GLM (a opção GLM "quasipoisson" em R), e a 

construção de um modelo GLM binomial negativo (nbGLM). A análise visual dos 

resíduos, tanto para o modelo "quasipoisson" e os modelos binomial negativa foi feita, 

e o modelo binomial negativo foi escolhido como o modelo final, uma vez que não 

mostrou nenhum padrão sobre os resíduos. A verificação final da adequação do 

modelo nbGLM sobre o modelo de Poisson foi feita por meio de um teste da razão de 

verossimilhança para a dispersão dos dados (procedimento odTest do pacote pscl do 

programa R). A seleção do modelo foi feita por meio de queda sequencial de variáveis 

explicativas com o comando R drop1 e aplicando uma análise de teste de desvio 

comparando as diferenças para uma distribuição qui-quadrado. Todos os gráficos e 

análises estatísticas foram feitas em R usando os pacotes ggplot2, mass e pscl. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Concentração e distribuição de microplásticos na praia 

Foram realizadas 127 coletas durante o período de monitoramento, 

correspondendo a 60 coletas na linha de maré alta 67 na região do supralitoral. O 

valor total de microplásticos coletados durante o período de monitoramento foi de 600 

microplásticos com uma concentração de 4,72 partículas por m², sendo que na região 

da linha de maré alta foram 310 microplásticos com uma concentração de 5,16 

partículas por m² e no supralitoral foram 290 microplásticos com uma concentração 

de 4,32 partículas por m². O peso total dos microplásticos coletados no período de 

monitoramento foi de 20,693 gramas com uma concentração de 0,162 g/m² dos quais 

8,86 gramas e uma concentração de 0,147 g/m² para a linha de maré e 11,82 g e uma 

concentração de 0,176 g/m² para o supralitoral. O volume total de microplástico 

coletado na praia durante o monitoramento foi de 51231,82 mm³ com um volume de 

403,447 mm³/m², sendo 20005,42 mm³ e 333,423 mm³/m² na linha de maré alta e 

31226,4 mm³ com um volume de 466,065 mm³/m² no supralitoral. 

Os resultados mostram uma tendência de distribuição de microplásticos por m² 

próxima entre a linha de maré alta e o supralitoral durante o período de monitoramento 

com algumas alternâncias durante o ano, no período entre maio e julho houve uma 

tendência de acúmulo maior na região da linha de maré e no período dos meses de 

verão houve uma tendência de alternância de acúmulo maior entre a linha de maré 

alta e o supralitoral (Figura 4). A distribuição peso e volume por m² durante 

monitoramento seguiu a mesma tendência observada das quantidades de partículas 

por m² (Figura 4).  
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Figura 4 - Distribuição dos valores de: A, densidade de partículas por m²; B, peso (g) por m² e C, volume 

(mm³) por m² durante o período de amostragem. Os pontos representam cada coleta com o traço 

vertical representando o erro padrão. 
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4.2 Características dos microplásticos 

Os microplásticos apresentaram valores mínimos e máximos de peso (g), 

volume (mm³) e densidade (g/mm³) de 0,0001-1,88, 0,011-6551,97 e 0,007-4,414 

respectivamente. Para a linha de maré, os valores mínimos e máximos de peso (g), 

volume (mm³) e densidade (g/mm³) foram de 0,0001-0,672, 1,220-2329,41, 0,0072 -

1,147, respectivamente e para o supralitoral os valores mínimos e máximos de peso 

(g), volume (mm³) e densidade (g/mm³) foram de 0,0001-1,880; 0,011-6551,97 e 0,008 

-4,414, respectivamente. Não foi observada uma tendência de acúmulo de partículas 

com determinadas características entre as regiões amostradas durante o ano e sim 

uma alternância sendo encontrada em ambas as regiões partículas de diferentes 

características (Figura 5). 

Os resultados mostram que o tamanho médio da partícula encontrado no 

sedimento varia durante o ano, não sendo observado um padrão de acúmulo do 

tamanho da partícula entre a linha de maré alta e o supralitoral. O tamanho médio das 

partículas encontradas na praia foi de 4,19 mm com tamanhos médios de sua maior 

dimensão de 6,79 mm e tamanho médios da menor dimensão de 2,21 mm. Quando 

utilizamos o tamanho médio das partículas ou os valores médios mínimos das 

partículas, grande parte das partículas se adequam à classificação de microplásticos 

(<5mm), porém quando observamos apenas o valor da maior dimensão da partícula, 

muitas partículas não entrariam na classificação de tamanho de microplásticos, o que 

poderia não contabilizar fibras que podem apresentar valores superiores a 5 mm em 

uma de suas três dimensões. 
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Figura 5 - Distribuição dos valores de: A, peso (g); B, volume (mm³) e C, densidade das partículas 

(g/mm³) de microplásticos durante o período de amostragem. Os pontos representam cada coleta com 

o traço vertical representando o erro padrão. 
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 Do total de microplásticos coletados durante o monitoramento (n=600), 69,7% 

foram pellets plásticos, 23,5% fragmentos plásticos, 6,6% foram fragmentos de isopor 

e 0,2% de fibras (Figura 6). Quanto a cor, houve um predomínio de microplásticos da 

cor branca (57%), seguido por pretos (11%), transparentes (8%) marrons (8%) e 

laranjas (7%), as demais cores corresponderam a 9% (Figura 6). A grande maioria 

dos microplásticos possuiu a condição degradada (88%) enquanto que 12% uma 

condição boa (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Predomínio das características das partículas de microplásticos quanto ao seu tipo, coloração 

e condição de degradação. 

 Os resultados da análise do FT-IR indicaram que, do total de microplásticos 

analisados (n=33), a maioria foi composta de polietileno e polipropileno 

correspondendo a 43 % ao polímero plástico de polietileno (PE), 12 % ao polímero 

plástico de polipropileno (PP), 6% ao polímero plástico de poliestireno (PS) e 3% 

Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) (Tabela 1). Um total de 12 partículas (36% do 

total) não conseguiram ser identificadas pelo aparelho, provavelmente devido ao 

estado de deterioração das mesmas, ou por estas serem compostas por misturas de 

polímeros ou por terem vários aditivos não identificados misturados aos polímeros. 
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Tabela 1 - Porcentagem de microplásticos analisados para cada polímero  

Polímero Porcentagem de Contribuição 

Polietileno 43% (n= 14) 

Polipropileno 12% (n= 4) 

Poliestireno 6% (n= 2) 

Acrilonitrila Butadieno Estireno  3% (n= 1) 

Não identificado 36% (n= 12) 

 

4.3 Fatores relacionados com o acúmulo de microplásticos 

Os resultados da análise de GLM mostraram que o principal componente 

ambiental analisado responsável pelo acúmulo de microplásticos na praia foi a direção 

do vento (Tabela 2). Ventos de direção norte, nordeste e noroeste foram os 

responsáveis pela maior contribuição de microplásticos na praia e o peso de 

microplásticos por m² na praia foi observado em momento de vento nordeste (Figura 

7). A intensidade da velocidade do vento no período de monitoramento teve maiores 

valores registrados para os ventos de Noroeste, no entanto a velocidade do vento não 

foi um fator que contribui significativamente para o acúmulo de microplásticos na praia 

(Figura 7). 

 

Tabela 2 - Modelo linear generalizado (GLM) com distribuição binomial negativa da variável resposta 
(direção média do vento nos 6 dias anteriores à amostragem). Valores em negrito representam o 
nível de significância estatística. 

Modelo Resposta Variáveis Estimativa Erro 

Padrão 

Z p 

GLM 

binomial 

negativo 

Concentração 

de partículas 

Intercepto -0.464 0.79 -0.59 0.56 

Direção média do 

Vento nos 6 dias 

anteriores 

0.013 0.005 2.52 0.01 

 



27 
 

 

Figura 7 -  Dados do vento para os seis dias anteriores à cada amostragem de campo e os valores da 

densidade de microplásticos para todo o período de coleta. Cada vetor indica uma amostragem de 

campo e seu ângulo indica a direção média do vento. O comprimento dos vetores indica: A, densidade 

de microplásticos por m² encontrados na praia; B, peso médio das partículas; C, a velocidade média 

do vento nos seis dias anteriores à cada amostragem. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Distribuição de microplásticos na praia  

A fonte de entrada de microplásticos na praia de Paranapuã é provavelmente 

através do mar, já que a praia possui acesso restrito à população, eliminando a 

entrada de microplásticos trazidos por seus frequentadores. Ao ser trazido pelo mar, 

os microplásticos se depositam primeiramente na linha de maré alta, uma região de 

caráter efêmero, dinâmico e sazonal (GREGORY ,2009; BATZAN et al., 2014), a linha 

de maré alta pode ter uma curta duração sendo substituída pelo próximo ciclo de maré. 

No período entre os 2 picos de maré alta, os microplásticos que estão na linha de 

maré alta podem permanecer e uma parte pode ser transportada para o supralitoral 

através dos ventos. A próxima corrente marinha contribuirá trazendo mais 

microplásticos para a linha de maré e também poderá remover microplásticos 

acumulados nessa região fazendo com que eles retornem a baía de Santos. Uma vez 

no supralitoral, os ventos podem continuar contribuindo para o transporte dos 

microplásticos novamente para a linha de maré alta ou para a vegetação costeira que 

fica no pós-praia (GREGORY ,2009). 

Os resultados mostraram que a direção do vento é o principal responsável pelo 

acúmulo de microplásticos na praia, sugerindo que a direção do vento também irá 

contribuir para o transporte de microplásticos entre regiões da praia, motivo pelo qual 

as concentrações de microplásticos são muito próximas na linha de maré alta (5,16 

microplásticos/m²) e no supralitoral (4,32 microplásticos/m²).  O vento é responsável 

pelo transporte de grãos de areia em praias (BAUER et al., 2009) e como a densidade 

média das partículas de microplásticos encontrados na praia é menor do que a 

densidade de grãos de areia, podemos supor que o vento também irá contribuir para 

o transporte do microplásticos. 

Os microplásticos são encontrados durante todo o ano na praia e o vento pode 

ser responsável pelas concentrações próximas de microplásticos na linha de maré alta 

e no supralitoral, com alguns períodos do ano mostrando predomínio de acúmulo em 

uma região que pode estar relacionada com alterações na direção do vento. Existe 

uma variação da direção do vento durante o ano na região da baía de Santos, com 

predomínio de ventos de norte e leste durante o ano e alguns períodos de ventos de 

sul (SÃO PAULO, 2010). Deve-se ressaltar que eventos de tempestade e ressaca do 
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mar também contribuem para enterrar os microplásticos para camadas mais 

profundas do sedimento e alterar sua distribuição na praia (TURRA et al., 2014). 

Existe uma grande variação da concentração de microplásticos em praias no 

mundo (Tabela 3). Os principais motivos para essa variação são as características de 

cada praia como a orientação da praia, sua exposição, sua hidrodinâmica e 

principalmente a direção de incidência dos ventos. Estudos mostram que praias com 

predomínio de ventos a favor tem maior acúmulo de microplásticos (BROWNE et al., 

2010; BATZAN et al., 2014; KIM et al., 2015).  Por apresentarem características 

diferentes, as praias de Paranapuã e Itaquitanduva que são vizinhas e ambas 

inseridas no PEXJ apresentaram uma diferença na concentração de microplásticos 

por metro quadrado (4,72 /m² e 162,75 /m² respectivamente, dados de Itaquitanduva 

não foram publicados, mas foram coletados utilizando a mesma metodologia do que 

na praia de Paranapuã). As praias possuem diferenças na exposição, hidrodinâmica 

e na sua orientação geográfica e consequentemente na incidência de vento 

(PERINOTTO, 2010) que poderiam explicar as diferenças de concentrações de 

microplásticos. 

É importante salientar que as concentrações de microplásticos estimadas em 

areia superficial em diferentes praias (Tabela 3) podem ser subestimadas, pelo motivo 

de que a maioria dos trabalhos foram realizados em praias frequentadas por humanos, 

o que pode influenciar na distribuição destas partículas na superfície da praia. Por 

exemplo, na da praia de Copacabana no Rio de Janeiro foi encontrada uma 

concentração de 3 microplásticos/m² (CARVALHO & NETO, 2016), porém esta praia 

possui um grande número de frequentadores que podem soterrar os microplásticos 

para camadas mais profundas, além da realização frequente de limpeza das areias 

que podem remover quantidades de microplásticos. 
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Tabela 3 - Concentrações de partículas de microplásticos por metro quadrado em praias 

País Praia Abundância Tamanho da partícula Tipo predominante Referência 

Brasil Paranapuã (SP) 4,72 /m² < 5 mm Pellet Trabalho atual 

Brasil Itaquitanduva (SP) 162,75 / m² < 5 mm Pellet Dados não publicados 

Brasil Copacabana (RJ) 3 /m² < 5 mm Fragmento CARVALHO & NETO, 2016 

Brasil Botafogo (RJ) 743 /m² < 5 mm Fragmento CARVALHO & NETO, 2016 

Brasil Galeão (RJ) 1300 /m² < 5 mm Fragmento CARVALHO & NETO ,2016 

Brasil Piedade (RJ) 28 /m² < 5 mm Fragmento CARVALHO & NETO, 2016 

Brasil Boa viagem (PE) 1000 /m² < 5 mm Pellet COSTA et al., 2010 

Portugal Cova de Alfarroba 291 /m² < 5 mm - MARTINS & SOBRAL, 2011 

Portugal Bordeira 18 /m² <5 mm - MARTINS & SOBRAL, 2011 

EUA Praias com influência 

marinha (Alabama) 

50,6 /m² <5 mm Fragmento WESSEL et al., 2016 

EUA Praias com influência do 

estuário (Alabama) 

13,2 /m² <5 mm Fragmento WESSEL et al., 2016 

Japão Praias costeiras do Japão 53,7 /m² < 5 mm Pellet KUSUI & NODA, 2003 

Chile Aysén 169 /m² <10 mm Fragmento e Pellet HIDALGO-RUZ & THIEL, 2013 

Chile El Maule 4 /m² <10 mm Fragmento e Pellet HIDALGO-RUZ & THIEL, 2013 

Malta Ghajn Tuffieha 150 /m² 1,9 a 5,6 mm Pellet TURNER & HOLMES, 2011 

África do Sul Sedgefield 3308 /m² 0,06 a <5 mm Fibras NEL & FRONEMAN, 2015 

África do Sul Kenton 688,9 /m² 0,06 a <5 mm Fibras NEL & FRONEMAN, 2015 
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As atividades desenvolvidas na área ao redor da praia também podem 

contribuir para o acúmulo e tipos de microplásticos encontrados (BROWNE et al., 

2010), no entanto também deve-se ser observado que os microplásticos que entram 

numa região podem ser exportados para áreas distantes com auxílio das correntes 

marinhas e o vento (BATZAN et al., 2014). É conhecida a presença de microplásticos 

na baia de Santos, suas principais fontes locais são o descarte pela população de 

fragmentos de plástico, a perda acidental de pellets pelas indústrias produtoras da 

região e pelas atividades portuárias de exportação dessa matéria prima (MANZANO, 

2009). Segundo CLAESSENS et al. (2011), as áreas portuárias são regiões que 

apresentam altas concentrações de microplásticos em relação a outras regiões 

litorâneas e provavelmente as características da praia de Paranapuã e principalmente 

sua orientação geográfica contribuíram para que ela apresentasse uma baixa 

concentração de microplásticos. 

5.2 Características dos microplásticos na praia de Paranapuã 

 Os pellets foram o tipo de microplástico mais abundante na praia de Paranapuã, 

também sendo reportado em outros estudos nas praias de Santos (TURRA et al., 

2014). Segundo MANZANNO (2009), a região possui 4 indústrias produtoras de 

pellets e somados às atividades portuárias podem promover perdas acidentais desse 

material para o meio ambiente, o que pode contribuir para a entrada de pellets na baía 

de Santos. No estudo de CARVALHO & NETO (2016) também foi relacionado a alta 

concentração de pellets na praia com perdas pelas atividades portuárias próximas a 

praia. A presença de fragmentos, isopor e fibras podem ter uma origem também do 

descarte pela população no ambiente e pelas atividades pesqueiras.  

 Especula-se que os microplásticos no sedimento da praia de Paranapuã 

permaneceram um tempo considerável no ambiente marinho devido ao desgaste nas 

partículas provocados pelo intemperismo, podendo nesse período ter adsorvido 

poluentes, entre eles estão os poluentes orgânicos persistentes (POPs) que somam 

aos outros riscos causados para os efeitos dos microplásticos acumulados no 

sedimento da praia (OGATA et al., 2009; TANIGUCHI et al., 2016). Estudos já 

mostraram uma correlação da coloração de pellets com concentrações de PCBs, onde 

pellets de coloração mais amarelada provocado pelo intemperismo devido ao maior 

tempo no ambiente possuíram maior concentração de PCB (ENDO et al., 2005). Neste 
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sentido, a coloração dos microplásticos deve ser considerada, pois espécies também 

podem apresentar seleção por cor na ingestão de partículas. Segundo estudo de 

CARSON et al. (2013) algumas espécies de peixes costumam realizar uma mordida 

investigativa no plástico, sem preferências por cores. Nesse mesmo estudo não foi 

observado diferenças significativas na ingestão de plástico pela coloração, mas houve 

uma tendência na ingestão de plásticos nas cores amarelo, azul e verde ao contrário 

das cores pretas, cinzas e brancas que mostraram evidências de menor preferência. 

 A maioria dos pellets na praia e Paranapuã tiveram uma coloração branca e 

uma contribuição também nas cores pretas, transparentes, marrom e laranja. 

Resultados semelhantes também foram encontrados nas praias de Santos onde 

prevaleceu pellets de cores claras e transparentes sem pigmentação e os pellets 

coloridos foram raramente encontrados (MANZANNO, 2009). Resultados 

semelhantes foram encontrados nas águas do Atlântico Sul, com predomínio de 

microplásticos de cores brancas e transparentes (IVAR DO SUL et al., 2014). Além 

disso, a composição do polímero plástico da maioria dos microplásticos foi semelhante 

a outros estudos (MANZANNO, 2009; WESSEL et al., 2016). A maior porcentagem foi 

de polietileno (67%) e polipropileno (19%), a maior concentração desses tipos de 

polímeros pode ser reflexo da maior demanda pela sociedade, pois o polietileno e 

polipropileno são os tipos plásticos mais produzidos pelas industrias (ANDRADY & 

NEAL, 2009), além de ser conhecido que pellets de PE e PP são produzidos e 

exportados na região e durante a manipulação de carregamento e descarregamento 

na área portuária podem ser perdidos para o ambiente marinho (TURRA et al., 2014). 

 A variação no peso das partículas (0,0001-1,88 g), no seu volume (0,0118-

6551,9 mm³) e na sua densidade (0,007-4,414 mm³/g) são reflexos da origem dos 

microplásticos, da composição do polímero e de aditivos que estejam incorporados 

que podem alterar essas características (EPA, 1992). Durante o ano existe uma 

tendência de alternância da distribuição das características das partículas entre a linha 

de maré e o supralitoral, sugerindo para a contribuição dos ventos em continuamente 

alterar a posição das partículas de microplásticos na praia de acordo com a direção 

de sua incidência. Infelizmente ainda existem poucos estudos que analisam 

individualmente as partículas pelo seu peso, volume e densidade. 
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5.3 Sazonalidade de microplásticos na praia de Paranapuã 

 Os resultados sugerem que a contaminação superficial por microplásticos na 

praia de Paranapuã ocorre ao longo do ano todo. Entretanto, apesar de haver 

variações temporais aparentes da contaminação nas diferentes regiões da praia, 

pode-se concluir que a contaminação é permanente neste ambiente, pois 

microplásticos foram observados em praticamente todas as amostragens e períodos 

do ano. O modelo nbGLM não sugeriu um efeito do posicionamento na região do perfil 

da praia sobre a contagem de plásticos. Entretanto, a análise dos gráficos de 

distribuição de microplásticos sugere que houve períodos em que as concentrações 

de microplásticos foram superiores no supralitoral em relação à linha de maré, e esta 

situação se inverteu em algumas outras ocasiões, e em outros períodos não houve 

aparentes diferenças de contrações entre as duas regiões da praia. Esta variação 

pode estar relacionada ao vento, entretanto como o modelo nbGLM não identificou a 

região da praia como fator, provavelmente outros fatores não avaliados podem ser 

responsáveis por explicar esta variância temporal, como por exemplo, direção e 

intensidade de correntes costeiras, fluxo de saída do estuário e direção e amplitude 

de ondas. 

 

6. CONCLUSÃO 

 Foi observado no presente estudo que a poluição por microplásticos na praia 

de Paranapuã é contínua ao longo do ano, apresenta uma relação aparente com a 

direção do vento, e que é composta por partículas de plástico diversificadas. Estes 

resultados sugerem que praias de áreas de proteção marinha costeira com acesso 

restrito à humanos, mas que se encontram próximas à zonas urbanas e regiões 

portuárias, também apresentam risco de contaminação por plásticos. No caso da praia 

de Paranapuã, a entrada mais provável de microplásticos no ambiente é através do 

mar, uma hipótese suportada pela relação encontrada entre a concentração de 

microplásticos na areia e a direção predominante do vento. 
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Capítulo 3: Toxicidade de pellets de plástico para embriões de mexilhão 

marrom Perna perna1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A preocupação com os microplásticos nos oceanos tem recebido maior atenção 

nos últimos anos, sendo considerado um contaminante com distribuição global 

afetando diferentes ecossistemas (COLE et al., 2011; IVAR DO SUL & COSTA, 2014; 

WANG et al., 2016). A maioria dos microplásticos flutuam na água do mar e por serem 

compostos orgânicos possuem a capacidade de absorverem contaminantes 

hidrofóbicos que se concentram na superfície dos oceanos (RIOS et al., 2007; 

MOORE, 2008; OGATA et al., 2009). A adsorção de contaminantes pelos 

microplásticos está relacionada aos tipos de polímeros plásticos que possuem 

diferentes características como por exemplo: a morfologia e área de superfície, 

volume dos poros, grupos funcionais e comportamento ácido-básico que irão 

influenciar na adsorção de contaminantes (FOTOPOULOU & KARAPANAGIOTI, 

2012). Dentre os principais tipos de contaminantes associados à partículas de 

plástico, estão aqueles adsorvidos na superfície das partículas, em especial os POPs 

(Poluentes Orgânicos Persistentes) (MATO et al., 2001; BAKIR et al. 2012) e metais 

(HOLMES et al., 2012; BRENNECKE et al., 2016), e aqueles utilizados na produção 

de plásticos para fins comerciais que podem estar adsorvidos na superfície ou 

misturados à resina, como os aditivos plásticos (TEUTEN et al., 2009). 

Os POPs possuem a capacidade de acumular e biomagnificar na teia trófica e 

promovem alterações negativas no sistema reprodutor, imunitário, endócrino e são 

carcinogênicos (JONES & VOOGT, 1999). A hidrofobicidade facilita a concentração 

de POPs em microplásticos com um nível de várias ordens de magnitude superior do 

que encontrado na água do mar (ANDRADY, 2011) e a variação na concentração de 

POPs em microplásticos de uma área pode refletir o tempo de exposição dos 

microplásticos no ambiente aquático (ENDO et al., 2005; KARAPANAGIOTI et al., 

2010). Os pellets plásticos também podem contribuir como um vetor de transporte de 

contaminantes incorporados a eles nos processos industrias de formação. 

                                                           
1 Submetido para publicação como “Plastic pellet leachate impairs larval development in brown mussels”. 
Water Research. 
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Conhecidos como pellets virgens, essa resina plástica possui diversos grupos de 

aditivos adsorvidos, que já mostraram toxicidade no desenvolvimento embrionário de 

Lytechinus variegatus, similar à toxicidade de pellets encontrados no meio ambiente 

que estão expostos a outras classes de contaminantes (NOBRE et al., 2015).  

 Existe uma demanda por diferentes polímeros plásticos que são sintetizados 

do petróleo ou derivados do gás natural aos quais são incorporados aditivos de acordo 

com a aplicação e o interesse do produto final desejado. Os aditivos alteram 

características do polímero como as propriedades estéticas (ex. cor), as propriedades 

físicas (ex. resistência ao calor e durabilidade) e a habilidade de ser processado 

futuramente (ex. porosidade) (EPA, 1992). Existem dois métodos de incorporação do 

aditivo ao polímero que podem afetar sua liberação para o meio ambiente. Os aditivos 

podem reagir quimicamente criando uma ligação com o polímero ou podem ser 

misturados fisicamente ao polímero aumentando as chances de serem liberados para 

o meio ambiente pois não está quimicamente ligado (EPA, 1992). Além dessa 

característica, o tamanho do poro no polímero e o tamanho da molécula do aditivo são 

importantes fatores que contribuem para a liberação ao meio ambiente (TEUTEN et 

al., 2009). Entre os aditivos estão os corantes, estabilizadores, retardantes de chamas 

e plastificantes. Os plastificantes são o maior grupo de aditivos encontrados nos 

polímeros, dentre esse grupo o ftalato é o mais comum, outros aditivos encontrados 

são compostos organoestânicos utilizados como estabilizantes, os alquilfenóis que 

podem ser utilizados tanto como plastificantes ou como estabilizadores e o Bisfenol A 

que é principalmente usado para criação de plásticos policarbonatos (TEUTEN et al., 

2009). Os aditivos podem causar danos em animais e humanos e serem altamente 

tóxicos podendo gerar problemas no sistema imune e endócrino (TALSNESS et al., 

2009). 

 Animais com diferentes estratégias de alimentação são capazes de ingerirem 

microplásticos encontrados nos oceanos, entre eles zooplâncton (COLE et al., 2015), 

poliquetas (VAN CAUWENBERGHE et al., 2015), mexilhões (MOOS et al., 2012), 

caranguejos (WATTS et al., 2014), peixes (SÁ et al., 2015) e cetáceos (FOSSI et al., 

2014; LUSCHER et al., 2015). Os organismos ingerem os microplásticos e podem 

acumular os microplásticos em seus tecidos, além de transferir os contaminantes 

presentes, demonstrando a elevada biodisponibilidade de contaminantes após a 

ingestão com efeitos celulares tais como alterações de respostas imunológicas, no 
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sistema antioxidante, efeitos neurotóxicos e genotoxicidade (AVIO et al., 2015). O 

zooplâncton desempenha um papel vital nas teias tróficas marinhas e diferentes taxa 

são capazes de absorver microesferas de plástico com o potencial acumulação e 

transferência de microplásticos e seus contaminantes para níveis tróficos superiores 

(SETÄLÄ et al., 2014). 

 As análises ecotoxicológicas são importantes ferramentas que podem ser 

utilizadas para prevenir impactos e mensurar riscos ao meio ambiente. Muitas vezes 

os organismos estão sujeitos a concentrações de contaminantes no ambiente que 

geram efeitos subletais levando a distúrbios fisiológicos e comportamentais (ARAGÃO 

& ARAÚJO, 2008). Para a avaliação desses efeitos subletais, os testes crônicos de 

curta duração podem ser empregados, avaliando estágios de vida mais sensíveis e 

críticos de uma espécie, verificando a fertilização e o desenvolvimento larval de um 

organismo que geralmente são fases sensíveis em detectar poluentes no ambiente e 

mais críticas para o desenvolvimento normal do organismo (ARAGÃO & ARAÚJO, 

2008). Entre os efeitos observados estão, o retardamento no desenvolvimento 

embriolarval e ocorrência de anomalias nos organismos expostos. 

 A utilização de ensaios crônicos de curta duração com o mexilhão Perna perna 

(Linnaeus, 1798) (Mytiloida: Mytilidae) foi adaptada do protocolo da ASTM (1992) 

elaborado com espécies de bivalves nativos de região temperada (ZARONI et al., 

2005; DEL CIELO et al., 2013). É um teste sensível, rápido e de baixo custo para a 

avaliação da toxicidade, sendo importante o desenvolvimento e adaptações de 

protocolos para espécies nativas brasileiras (ZARONI et al., 2005). Testes 

embriolarval com o mexilhão Perna perna são aplicados com sucesso em diversos 

estudos (ABESSA et al., 2005; ZARONI et al., 2005; CORTEZ et al., 2012) e fornecem 

dados para entender o modo de ação de poluentes. 

 O mexilhão Perna perna é um molusco bivalve encontrado no litoral brasileiro, 

ocorrendo também na Argentina, Uruguai, Venezuela e no continente africano (RIOS, 

1984; LASIAK & DYE, 1989). Ocupam costões rochosos em regiões de alto 

hidrodinamismo do entre marés ao infralitoral formando densas colônias naturais. São 

animais filtradores, alimentando-se principalmente de fitoplâncton e matéria orgânica 

particulada em suspensão possuindo um comportamento séssil. Apresentam 

fecundação externa com liberação de gametas devido ao estresse ambiental, 
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principalmente por alterações na temperatura, no final da primavera, verão e outono 

e também no final dos períodos de engorda dos organismos (DEL CIELO et al., 2013). 

É uma espécie de importância econômica e fonte de alimento para humanos (LASIAK 

& DYE, 1989), utilizada também como indicadora da qualidade da água (SAÉNZ et 

al., 2010). Os principais cultivos no Brasil ocorrem no estado de Santa Catarina devido 

a suas características oceanográficas (MARENZI & BRANCO, 2005). As 

características do mexilhão Perna perna favorecem a absorção e acúmulo de 

contaminantes, entre eles os poluentes orgânicos persistentes (FRANCIONI et al., 

2007), metais (FRANCIONI et al., 2004) e fármacos (CORTEZ et al., 2012), além de 

absorverem micropartículas de plásticos, já observado na região da baía de Santos, 

gerando consequências em alterações fisiológicas do organismo (ASCER, 2015).  

 Os pellets plásticos podem causar toxicidade à fauna e possuem uma 

dispersão global, podendo ser encontrado tanto em praias urbanizadas como em 

praias de áreas remotas (BATZAN et al., 2014). Neste sentido, o presente estudo 

busca avaliar os riscos da contaminação por pellets plásticos encontrados em praia 

que está inserida em área de proteção ambiental e têm por finalidade a preservação 

da biodiversidade. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste capítulo foi avaliar a toxicidade de pellets de plástico 

para embriões de mexilhão Perna perna. Para atingir o objetivo principal, este estudo 

tem como objetivos específicos: 

 Testar diferentes metodologias para avaliar o efeito de diferentes 

concentrações de pellets plásticos no desenvolvimento embriolarval do 

mexilhão Perna perna; 

 Avaliar a diferença na toxicidade de pellets virgens e pellets coletados nas 

praias em diferentes estações do ano. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de coleta 

 Os pellets utilizados nos experimentos coletados em campo são provenientes 

da praia de Paranapuã (23°59’1,12”S e 46°22’49,10”O) e Itaquitanduva (23°59’50”S e 

46°23’27”O) ambas localizadas no Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) no município 

de São Vicente, litoral centro-sul do estado de São Paulo (Figura da região mostrada 

no capítulo 2 da dissertação na página 15). As características da região bem como as 

características da praia de Paranapuã e os procedimentos de coleta dos pellets em 

campo já foram descritos anteriormente no material e métodos no capítulo 2.  

A praia de Itaquitanduva é a praia de maior declividade do município de São 

Vicente, possui uma condição exposta sujeita à maior ação hidrodinâmica das ondas, 

uma granulometria composta por areia média e uma extensão de 261 metros 

(PERINOTTO, 2010). É uma praia de acesso difícil e liberado realizado por trilhas com 

um número maior de frequentadores nos meses de verão. 

Na praia de Paranapuã foram realizadas coletas entre os meses de fevereiro 

de 2014 a fevereiro de 2015, enquanto que as amostras coletadas na praia de 

Itaquitanduva foram realizadas apenas no mês de fevereiro de 2014. Nos 

experimentos foram utilizados apenas pellets coletados na superfície do sedimento no 

supralitoral e na linha de maré alta em ambas as praias. 

 

3.2 Experimentos 

Foi utilizada a metodologia de interface pellet-água proposta por NOBRE et al. 

(2015) para poder avaliar os efeitos da toxicidade de pellets plásticos através da 

liberação na água de poluentes adsorvidos e aditivos incorporados, essa metodologia 

foi desenvolvida a partir de procedimentos de testes ecotoxicológicos com sedimento. 

A partir da metodologia de interface pellet-água proposta por NOBRE et al. (2015) 

desenvolvemos uma nova metodologia alterando o compartimento utilizado nos testes 

e o modo como os pellets ficam expostos à água.  Foram realizados 2 experimentos 

para avaliar a toxicidade de pellets plásticos no desenvolvimento embriolarval do 

mexilhão Perna perna. No primeiro experimento foram comparadas duas 

metodologias (Metodologia proposta por NOBRE et al. (2015) e a nova metodologia 
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proposta nesse trabalho) e avaliado qual metodologia é a mais apropriada para a 

utilização da análise da toxicidade de pellets nos embriões do mexilhão e no segundo 

experimento foi aplicada a metodologia mais adequada para avaliar a variação da 

toxicidade de pellets encontrados na praia de Paranapuã e Itaquitanduva em 

diferentes estações do ano. Os experimentos foram montados 24 horas antes do início 

do teste de toxicidade para que ocorresse a liberação para água dos poluentes 

presentes nos pellets e em todos os experimentos só foram utilizados pellets plásticos. 

3.2.1 Experimento I: Comparação de metodologias 

 No primeiro experimento, foi comparada a utilização de tubos de ensaio com 

pellets presos no fundo (NOBRE et al., 2015) com a utilização de béqueres de vidro 

de 20 ml com os pellets soltos na superfície, além de avaliar o efeito de diferentes 

concentrações de pellets no desenvolvimento embriolarval do mexilhão. Os pellets 

permaneceram no fundo do tubo de ensaio por uma rede de plâncton de 20 µm de 

abertura de malha presa a um anel plástico (Figura 1). Essa abertura de malha permite 

que os embriões e larvas do mexilhão não ultrapassem e entrem em contato direto 

com o pellet, no entanto permite a circulação da água e a troca de contaminantes 

entre as duas fases. Nesse experimento, foram utilizados somente pellets virgens de 

polipropileno, pellets virgens já mostraram toxicidade em trabalhos anteriores 

(NOBRE et al., 2015). Nas metodologias, foram utilizadas um volume total de 10 ml 

com salinidade de 35 para a água do mar e tratamentos com concentrações de 2 ml 

de pellets, 1ml de pellets e 0,5 ml de pellets. Foram realizadas 4 réplicas para cada 

tratamento (Figura 2), sendo o controle sem pellet, concentração de 2 ml de pellets, 

concentração de 1 ml de pellets, concentração de 0,5 ml de pellets e no caso do tubo 

de ensaio também foi realizado um controle de rede apenas com a água do mar e o 

conjunto de rede com o anel montados para avaliar se a rede pode contribuir com a 

toxicidade e os efeitos no desenvolvimento embriolarval do mexilhão. 
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Figura 1- Metodologia utilizando tubo de ensaio com os pellets presos no fundo por uma rede de 

plâncton em conjunto com um anel plástico (A, anel plástico, B, montagem do conjunto da malha com 

o anel plástico no tubo de ensaio; C, visão geral do experimento).  

 

 

 

Figura 2 - Visão geral do experimento (A, Tratamento utilizando tubos de ensaio; B, Tratamento 

utilizando béqueres). 
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3.2.2 Experimento II: Exposição de larvas de mexilhão a pellets plásticos 

coletados na praia 

No segundo experimento, foi avaliada a variação da toxicidade de pellets 

coletados na praia de Paranapuã entre as estações do ano e no verão na praia de 

Itaquitanduva utilizando a metodologia com béqueres. Foram realizados tratamento 

de controle sem pellets, pellets virgens, verão Itaquitanduva, verão Paranapuã, outono 

Paranapuã, inverno Paranapuã e primavera Paranapuã todos com concentração de 2 

ml de pellets. Para cada tratamento, o número de réplicas variou de 4 para nenhuma 

réplica, pois não houve um número suficiente de pellets na praia de Paranapuã para 

a realização de 4 réplicas.  Os pellets virgens e os coletados na praia diferem na suas 

formas, cores, tamanho e poluentes adsorvidos (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Pellets utilizados no experimento (A, pellets virgens de polipropileno; B, pellets coletados na 
praia). 

 

3.3 Teste de toxicidade 

Organismos adultos do mexilhão Perna perna foram coletados no município de 

Caraguatatuba no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil. No laboratório, os 

organismos passaram por um procedimento de choque térmico para liberação dos 

gametas (ZARONI et al., 2005). Após um período de exposição de 30 minutos a 

temperatura de 15°C em água do mar os mexilhões foram colocados em bandejas 

com água do mar filtrada por uma membrana de 0,20 µm com salinidade de 35 e 
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mantida a uma temperatura entre 24°C e 26°C por uma aquecedor de água elétrico 

(Figura 4). 

 

Figura 4 -  Procedimento de choque térmico a que os mexilhões foram expostos. 

 

Após o início da liberação dos gametas, os mexilhões foram colocados em 

placas de Petri individualmente com água do mar filtrada para recolher os 

espermatozoides e óvulos. Os óvulos foram transferidos em béqueres com água do 

mar e os espermatozoides foram transferidos para béqueres e refrigerados com gelo 

(Figura 5). 

Foram adicionados 2 ml da solução com espermatozoides na solução 

concentrada de óvulos com água do mar que foi mantida sob agitação por 40 minutos 

para a realização da fecundação em temperatura ambiente. Após esse período, uma 

amostra foi analisada por microscopia em uma lâmina de Sedgwick-Rafter para a 

verificação da densidade de embriões. Uma solução de aproximadamente 500 

embriões foi adicionada em cada tratamento. 
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Figura 5 - Liberação dos gametas pelo mexilhão (A, liberação de óvulos pelo Perna perna; B, solução 

com óvulos de Perna perna; C, solução com espermatozóides de Perna perna). 

O teste foi finalizado após 48 horas de incubação a 25°C, tempo necessário 

para o desenvolvimento embrionário de ovos até o estágio de larva-D (DEL CIELO et 

al., 2013). O conteúdo de cada tratamento foi transferido para frascos plásticos e 
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fixados com 0,5 ml de formaldeído 4% para posterior análise. Foi determinado o 

estágio de desenvolvimento através da análise de 100 larvas das réplicas de cada 

tratamento por microscopia com um aumento de 100 vezes. O mínimo aceitável de 

desenvolvimento normal para o controle é de 70% de larva-D (ZARONI et al., 2005).  

Foram contabilizadas larvas mortas e foram consideradas células anormais quando 

houve atraso no desenvolvimento larval ou anomalias no desenvolvimento. 

 

3.4 Análise dos dados 

No primeiro experimento, foi utilizado PERMANOVA para analisar diferenças 

na metodologia utilizando tubos de ensaio ou béqueres de vidro e a concentração de 

pellets como um fator. Foi realizada a análise da matriz de distância euclidiana 

calculada da raiz quadrada transformada da proporção de larvas anormais ou mortas. 

Para avaliar o efeito do conjunto de rede na toxicidade foi realizado o teste não 

paramétrico de Van der Waerden (VdW) analisando o desenvolvimento embrionário 

no tubo de ensaio apenas com a água do mar e no tubo de ensaio apenas com água 

do mar e o conjunto de rede. 

No segundo experimento, foi utilizado o teste não paramétrico Van der 

Waerden (VdW) para determinar a diferença na fração de larvas anormais ou mortas 

entre o controle, pellets virgens e pellets coletados nas 2 praias nas diferentes 

estações do ano. O teste de Van der Waerden foi seguido por uma comparação entre 

pares com correções de Bonferroni. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa R com 

auxílio dos pacotes Vegan e PMCMR e tiveram nível de significância mínimo de 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Experimento I: Comparação de metodologias 

 Os resultados indicaram que a presença da rede para prender os pellets no 

fundo do tubo de ensaio contribui aumentar a toxicidade nos experimentos. A 

porcentagem de células anormais ou mortas foi de 14,8% no controle com rede e 4,8% 

no controle sem rede, com uma diferença significativa entre eles (VdW, Z=2,15, 

p<0,05). 

Ambos os tratamentos (tubo de ensaio e béquer) bem como todas as 

concentrações de pellets utilizadas afetaram o desenvolvimento larval do mexilhão. O 

teste PERMANOVA indicou que existiram diferenças significativas entre a proporção 

de larvas normais e anormais entre tubo de ensaio e o béquer (pseudo-F=33,628, 

P<0,0001), para a concentração de pellets (pseudo-F= 38,856, P<0,0001) e para a 

interação entre esses 2 fatores (pseudo-F= 11,813, P<0,0001) (Figura 6). A análise 

de comparação de pares indicou que, para o tratamento com béquer, a porcentagem 

de larvas anormais ou mortas foi maior que o controle em todas as concentrações 

(média de 28% para 2 ml, p<0,005; 23,9% para 1 ml, p<0,05; 20,5% para 0,5 ml, 

p<0,05). Porém, não houve diferenças significativas entre as concentrações de 2 ml e 

1 ml, p=0,52; 2 ml e 0,5 ml, p=0,21 e entre 1 ml e 0,5 ml, p=0,77 neste mesmo 

tratamento. Para o tratamento com tubos de ensaio, a proporção de larvas anormais 

ou mortas foi maior que no controle em todas as concentrações (média de 77% para 

2 ml, p<0,001; 37,5% para 1 ml, p<0,01; 62,5% para 0,5 ml, p<0,001) e entre as 

concentrações de 2 ml e 1 ml (p<0,05), 2 ml e 0,5 ml (p<0,05) e entre 1 ml e 0,5 ml 

(p<0,05). A proporção de larvas anormais ou mortas foi significativamente maior nos 

tubos do que nos béqueres nos tratamentos de 2 ml (77% e 28%, p<0.001) e 0,5 ml 

(62,5% e 20,5%, p<0.001) mas foram similares para os controles (4,8% e 9,6%, 

p=0,09) e para o tratamento de 1 ml (37,5% e 23,9%, p=0.3). 
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Figura 6 - Experimento 1. Porcentagem de larvas anormais ou mortas em relação aos tratamentos (tubo 

de ensaio ou béquer) com diferentes concentrações de pellets (0 ml, 0,5 ml, 1 ml e 2 ml), onde a linha 

horizontal em negrito (interior da caixa) representa a mediana, a caixa representa quartis a 25 e 75% , 

as linhas verticais a partir da caixa representam a amplitudade da variação, NS quando não houve 

diferenças significativas e * quando houve diferenças significativas entre tubos de ensaio e béqueres. 

As caixas em vermelho representando o tratamento utilizando béquer e em azul tratamento utilizando 

tubo de ensaio. Diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre as concentrações 

de pellets na água nos tubos de ensaio, diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas 

entre as concentrações de pellets na água no béqueres. Todas diferenças significativas possuem nível 

p<0,05 determinada pela análise de PERMANOVA seguida pela comparação entre os pares. 

4.2 Experimento II: Exposição de larvas de mexilhão a pellets plásticos 

coletados na praia 

O teste de Van der Waerden indicou uma diferença significativa entre o 

controle, controle com pellets virgens e os tratamentos com os pellets coletados nas 

praias (VdW, chi-squared=19,53, p<0,005) (Figura 7). A porcentagem de larvas 

anormais ou mortas foi significativamente maior para o controle com pellets virgens 

em comparação ao controle sem pellets (23,5% e 10%, VdW, p<0,05) e a 

porcentagem de larvas anormais ou mortas para os tratamentos com os pellets 
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coletados nas praias foi de 100% e não houve diferenças significativas nos 

tratamentos entre as estações do ano na praia de Paranapuã e o verão na praia de 

Itaquitanduva (VdW comparação entre os pares, todos p=1) (Figura 7). 

 

 

Figura 7 -  Experimento 2. Porcentagem de larvas anormais ou mortas em relação aos tratamentos com 

pellets coletados nas praias em diferentes estações do ano e o controle sem pellets e apenas com 

pellets virgens de polipropileno, onde a linha horizontal em negrito (interior da caixa) representa a 

mediana, a caixa representa quartis a 25 e 75% , as linhas verticais a partir da caixa representam a 

amplitudade da variação, letras diferentes representam diferenças significativas enquanto que as letras 

iguais representam que não houve diferenças significativas. Itaq: praia de Itaquitanduva e Parana: praia 

de Paranapuã. Todas diferenças significativas possuem nível de p<0,05 baseada no teste de Van der 

Waerden seguida por uma comparação entre os pares. 

 A porcentagem de larvas anormais ou mortas foi significativamente maior nos 

tratamentos com os pellets coletados nas praias em relação ao tratamento com pellet 

virgem (100% e 23,5%, VdW comparação entre os pares, todos p<0,001) e em relação 

ao controle (VdW comparação entre os pares, valores de p de 0,01 até <0,0001) 

(Figura 7). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Experimento I: Comparação de Metodologias 

Os resultados mostraram que houve diferenças significativas no efeito do 

desenvolvimento embriolarval do mexilhão devido a utilização da rede. A malha 

utilizada na rede tem em sua composição um polímero plástico denominado 

poliamida, conhecido comercialmente como nylon além do anel utilizado para a 

fixação da malha também possuir na sua composição o polímero plástico polietileno 

de alta densidade (PEAD). Esse conjunto de rede e anel podem contribuir com efeitos 

físicos nas larvas do mexilhão e também pode haver aditivos incorporados à esses 

plásticos que podem vir a somar com a toxicidade causada pelos pellets plásticos 

expostos. 

A utilização do tubo de ensaio com o conjunto de rede pode ter contribuído com 

o efeito tóxico maior na maioria dos tratamentos que utilizaram o tubo de ensaio 

quando comparado com o tratamento com o béquer, além das 2 metodologias 

apresentarem uma forma de exposição dos pellets a água diferentes o que pode ter 

contribuído com as diferenças das porcentagens de larvas anormais ou mortas. Na 

metodologia que utiliza o tubo de ensaio, o pellet plástico fica submerso no fundo do 

tubo e completamente envolvido pela água aumentando a sua área superficial de troca 

de contaminantes em relação ao béquer que apresenta os pellets plásticos flutuando 

na superfície com menor superfície de contato com a água.  

A maioria dos pellets encontrados no ambiente são de polipropileno e 

polietileno pois são os polímeros que possuem maior demanda pela sociedade 

(ANDRADY & NEAL, 2009). O polipropileno é menos denso que a água do mar e no 

ambiente marinho tende a flutuar na superfície (ENGLER, 2012). A metodologia 

utilizando béquer se aproxima mais das condições encontradas no meio ambiente 

com os pellets flutuando na superfície. 

Os resultados mostraram que em todas as concentrações os pellets virgens 

apresentaram toxicidade no desenvolvimento embriolarval. De acordo com estudos 

prévios era esperada uma toxicidade nos pellets virgens devido aos aditivos nele 

incorporados no seu processo de fabricação (NOBRE et al., 2015; EPA, 1992). Outros 
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estudos já avaliaram que a presença de macroplásticos de diferentes polímeros pode 

causar mortalidade ao organismo exposto (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Estudos sobre a avaliação ecotoxicológica de elutriado de diferentes polímeros plásticos 
com espécies aquáticas. 

Espécies Polímero plástico Origem do 
plástico 

Efeito Referência 

Perna perna 
(Mollusca) 

PP; desconhecido Virgens e 
pellets da 
praia 

Alterações no 
desenvolvimento 
embrionário 

Trabalho atual 

Lytechinus variegatus 
(Echinodermata) 

PE; desconhecido Virgens e 
pellets da 
praia 

Alterações no 
desenvolvimento 
embrionário 

NOBRE et al., 
2015  

Daphnia magna 
(Crustacea) 

Desconhecido Fibras 
plásticas 
têxteis novas 

Mortalidade DAVE & 
ASPEGREN 
2010 

Daphnia magna 
(Crustacea) 

PP; PEAD; PVC; 
ABS; Epoxy 

Produtos 
plásticos 
novos 

Mortalidade LITHNER et al., 
2012 

Daphnia magna 
(Crustacea) 

PP; PEAD; PEBD; 
PEMD; PVC; ABS; 
PC; PE; PET; PU; 
PS; PTFE; PMMA; 
Polyester 

Produtos 
plásticos 
novos 

Mortalidade LITHNER et al., 
2009 

Nitocra spinipes 
(Crustacea) 

PP; PS; PEBD; 
PEAD; PVC; PET; 
PU; ABS 
 

Produtos 
plásticos 
novos 

Mortalidade BEJGARN et 
al., 2015 

Amphibalanus 
amphitrite 
(Crustacea) 

PET; PEAD; 
PEBD; PVC; PP; 
PS; PC 

Produtos 
plásticos 
novos 

Mortalidade LI et al., 2016 

PE: Polietileno, PEAD: Polietileno de alta densidade; PEBD: Polietileno de baixa densidade; PEMD: 
Polietileno de média densidade; PP: Polipropileno; PVC: Policloreto de vinil; ABS: Acrilonitrila 
butadieno estireno; PC: Policarbonato; PU: Poliuretano; PS: Poliestireno; PMMA: Polimetil 
metacrilato; PET: Polietileno tereftalato; PTFE: Politetrafluoretileno. 

 

Por refletir melhor as condições em que o pellet plástico é encontrado no 

ambiente marinho, os testes utilizando béqueres com pellets soltos é o mais indicado, 

sendo que não houve diferenças significativas no efeito em relação a concentração 

de pellet, as concentrações de 2 ml, 1 ml e 0,5 ml irão causar efeito no 

desenvolvimento embriolarval do mexilhão. Futuros estudos utilizando concentrações 

menores de pellets poderiam contribuir para a avaliação ambiental de efeitos 

negativos de pellets plásticos em ambientes que apresentam diferentes 

concentrações dos mesmos. 
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5.2 Experimento II: Exposição de larvas de mexilhão a pellets plásticos 

coletados na praia 

 Os pellets plásticos encontrados nas 2 praias do estudo apresentaram uma 

toxicidade elevada, sendo observado efeito em 100% dos organismos expostos. Esse 

efeito foi superior ao contabilizado para os pellets virgens que foi de 23,5%, indicando 

que a toxicidade dos pellets nas praias é superior à dos pellets virgens. 

 Ao alcançar o ambiente marinho os pellets podem absorver contaminantes, 

entre eles os POPs como os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH), Bifenilos 

Policlorados (PCB), Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) e seus metabólitos DDD e 

DDE, Hexaclorociclohexano (HCH) e metais que podem apresentar uma elevada 

toxicidade aos seres vivos (OGATA et al., 2009; HOLMES et al., 2012). Esses 

contaminantes estão dispersos nas mais diversas regiões no ambiente marinho. A 

região da baía de Santos possui concentrações altas de contaminantes, 

principalmente pela atividade industrial realizada em Cubatão, as atividades do porto 

de Santos e pelo despejo de efluentes domésticos da alta concentração urbana nos 

municípios da região (ABESSA, 2002; PINHEIRO et al., 2008). Segundo ARAÚJO et 

al. (2013), o PEXJ sofre influência de múltiplas fontes de contaminantes, entre os 

principais estão os metais e esgoto, sugerindo que a área costeira do PEXJ está 

degrada representando um risco para a biota. No estudo de TANIGUCHI et al., (2016) 

foram encontradas concentrações altas de PCB, PAH, DDT e HCH nos pellets 

plásticos da baia de Santos.  

Os pellets plásticos no ambiente marinho possuem uma grande dispersão 

impulsionada principalmente pelos ventos e correntes marinhas (ERIKSEN et al., 

2014). Dessa forma, o pellet plástico pode funcionar como um vetor transportador de 

poluente para outras regiões (MATO et al., 2001; ENDO et al., 2005; RIOS et al., 2007; 

BAKIR et al. 2012; TANIGUCHI et al., 2016). Os resultados do presente estudo 

sugerem que os pellets que encalham nas praias do PEXJ apresentam concentrações 

de contaminantes adsorvidos no ambiente que podem estar refletindo em um efeito 

em 100% nos embriões do mexilhão expostos. Os pellets coletados nas praias do 

PEXJ podem ter adsorvido poluentes no tempo em que estiveram expostos na baía 

de Santos ou podem ter uma origem distante e adsorvido poluentes de outras regiões 

e exportado para a baía de Santos. 
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 O mexilhão Perna perna é uma espécie encontrada nos costões rochosos do 

PEXJ (SÃO PAULO, 2010) e efeitos no desenvolvimento embriolarval dessa espécie 

colocam em risco não apenas a sua população, mas também toda a teia trófica de um 

ecossistema com efeito nos predadores de topo de cadeia, pois as larvas do mexilhão 

compõem a comunidade de zooplâncton que são responsáveis de transferir a energia 

dos produtores primários (fitoplâncton) para os níveis tróficos superiores (COLE et al., 

2013; COLE et al., 2015; SETÄLÄ et al., 2014). 

 Não houve diferença significativa na toxicidade entre as estações do ano, pois 

a dinâmica dos pellets na praia pode permitir que esses estejam acumulados na praia 

há muito tempo ou tenham uma permanência recente na praia devido a influência do 

vento e marés (GREGORY, 2009; CARSON et al., 2013). Assim a coleta de pellet 

numa estação não reflete que todos os pellets coletados chegaram na praia na mesma 

estação do ano. O estudo sugere que em todas as estações do ano serão encontrados 

pellets com alto potencial tóxico nas praias do estudo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 Neste estudo foi observado que a aplicação da metodologia proposta com a 

utilização de béqueres e pellets plásticos soltos em todas as concentrações de pellets 

testadas mostrou-se eficaz e mais adequada para ensaios ecotoxicológicos com o 

mexilhão Perna perna representando a forma em que os pellets são encontrados no 

meio ambiente. Os pellets coletados nas praias não apresentaram variação da 

toxicidade durante o ano, demonstrando possuir uma elevada toxicidade. Já os pellets 

virgens também apresentaram toxicidade, no entanto inferior ao dos pellets coletados 

nas praias. Os resultados sugerem que tanto os pellets podem apresentar 

contaminantes adsorvidos enquanto estiveram no ambiente marinho como também 

aditivos incorporados em seu processo de fabricação que são responsáveis pelas 

frequências de células anormais ou mortas no desenvolvimento embriolarval do 

mexilhão. Os efeitos no desenvolvimento embriolarval do mexilhão colocam em risco 

não apenas a sua população, mas também toda a teia trófica. 
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Capítulo 4: Considerações Finais 

1. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E APLICAÇÕES DO CONHECIMENTO 

O estudo sugere que as características da praia serão o fator determinante para 

a acumulação de microplásticos no seu sedimento, já que praias vizinhas como 

Paranapuã e Itaquitanduva ambas pertencentes ao PEXJ e localizadas na baía de 

Santos apresentam concentrações diferentes de microplásticos e características da 

praia diferentes como: hidrodinamismo, exposição, granulometria, declividade e 

principalmente a orientação geográfica sendo esse o responsável pela frequência da 

incidência de vento favorecendo o acúmulo de microplásticos. Os resultados do 

presente estudo indicaram que a direção do vento foi o responsável pelo acúmulo de 

microplásticos na praia, desse modo o estudo sugere que praias mais expostas e com 

grande incidência de ventos a favor durante o ano podem apresentar maior acúmulo 

de microplásticos.  

Ensaios ecotoxicológicos de curta duração são uma importante ferramenta para 

analisar riscos dos microplásticos no meio ambiente e a metodologia mais adequada 

para avaliação da toxicidade de pellets no desenvolvimento embriolarval do mexilhão 

Perna perna é a utilização de béqueres com os pellets soltos simulando de forma mais 

próxima a condição em que os microplásticos são encontrados no meio ambiente. Os 

pellets virgens apresentam uma toxicidade provavelmente relacionada a algum aditivo 

que possa ter sido incorporado nos processos industriais (EPA, 1992; NOBRE et al., 

2015) e especula-se que os pellets encontrados nas praias do PEXJ possam ter 

adsorvido contaminantes enquanto estiveram na baía de Santos, no entanto não 

podemos descartar que esses pellets podem ter uma origem distante e terem sido 

transportados para a praia através dos ventos e correntes marinhas e durante esse 

tempo podem ter adsorvido contaminantes em outras regiões (TANIGUCHI et al., 

2016). 

Os microplásticos apresentam um risco ao meio ambiente, inclusive aos seres 

humanos. Os efeitos completos desse contaminante ainda estão sendo descobertos 

tornando-se necessário estudos e pesquisas principalmente no hemisfério sul que 

apresenta um menor volume de dados. Entre as possíveis medidas que poderiam 

solucionar esse problema é a implantação de um controle rigoroso para que o plástico 

seja descartado em locais adequados e não entre nas bacias hidrográficas e no 
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ambiente marinho, pois uma vez que alcance o ambiente marinho possui uma grande 

dispersão e persistência colocando em risco toda a teia trófica. Além da melhoria do 

controle de descarte, melhorias no transporte de pellets poderiam evitar que essa 

matéria prima se perdesse acidentalmente e somados com programas de educação 

ambiental viriam a diminuir as taxas de entrada dos microplásticos no ambiente 

marinho (MOORE, 2008). 

 

2. FUTUROS ESTUDOS 

Diversos estudos sugerem que a reciclagem de plásticos poderia contribuir 

para a diminuição de microplásticos, além disso a utilização de plásticos 

biodegradáveis viria a diminuir sua persistência no ambiente e consequentemente 

poderiam diminuir os riscos causados. No entanto são necessários investimentos em 

pesquisas para conhecimento profundo do comportamento de microplásticos de 

compostos biodegradáveis e seus efeitos tóxicos para que não ocorra o erro de 

substituir um contaminante por outro que possa ser mais tóxico. Ainda são raros os 

estudos com microplásticos biodegradáveis podendo ser esse um importante tema 

para estudos futuros. Desse modo a utilização do teste ecotoxicológico aplicado no 

capítulo 3 com mexilhão Perna perna utilizando pellets de polímeros biodegradáveis 

viriam a contribuir para o conhecimento. Sugere-se que próximos estudos utilizem 

essa metodologia e também apliquem concentrações de microplásticos inferiores de 

maneira a observar possíveis efeitos de microplásticos em ambientes que apresentam 

diferentes concentrações.  

Ainda são necessários maiores estudos na baía de Santos com o objetivo de 

compreender a distribuição e dinâmica dos microplásticos nesse ambiente, nesse 

sentido a análise da concentração de microplásticos na coluna da água na baía de 

Santos ajudariam a compreender a sua distribuição nas praias dessa região. Além da 

necessidade de avaliar praias na costa leste da baía de Santos, onde os trabalhos 

são escassos, dessa maneira contribuindo para um melhor entendimento desse 

contaminante e seus riscos para o ambiente da baía de Santos. Estudos sobre 

microplásticos têm aumentado nos últimos anos, no entanto ainda é necessária uma 

padronização dos conceitos e metodologias de coletas, uma vez que a classificação 

de microplásticos pode variar entre os autores (COSTA et al., 2016). 
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