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RESUMO  

 

Os grânulos plásticos são encontrados no ambiente marinho e, em função de 

suas características podem concentrar e transportar poluentes orgânicos. A 

Enseada de Santos representa um polo de grande importância econômica para 

o estado de São Paulo, devido à existência do Porto de Santos e do complexo 

industrial de Cubatão nos seus arredores. Essa região foi escolhida para o 

desenvolvimento deste estudo por possuir uma grande quantidade de grânulos 

na superfície arenosa de suas praias. O presente estudo teve como objetivos: 

(1) avaliar uma proposta metodológica para a coleta de grânulos plásticos, 

baseada no uso de transectos perpendiculares à linha da água compostos por 

escavações (amostragens) equidistantes; e (2) analisar a concentração, 

composição e fontes de contaminação de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) nos grânulos coletados em praias arenosas, considerando 

diferentes escalas espaciais e a influência do tipo de resina que os grânulos 

são produzidos, bem como o tempo de exposição destes no ambiente. O 

resultado da avaliação da proposta metodológica determinou o diâmetro do 

trado que fornece a melhor combinação entre tempo e volume de sedimento 

coletado, além da confirmação da profundidade de maior ocorrência dos 

grânulos na coluna sedimentar, bem como a constatação de que transectos 

tornam-se inviáveis para este procedimento. É sugerido, então, o 

desenvolvimento de estudos futuros a fim de encontrar o melhor desenho 

amostral, uma vez que não foi eficaz a realização de transectos, para a 

amostragem de grânulos plásticos em profundidade. De acordo com os 

resultados das análises, a concentração e composição de HPAs nos grânulos 

plásticos variaram de forma expressiva entre os pontos amostrais em uma 

mesma praia, de forma que, para a obtenção da real variabilidade de poluentes 

em uma praia, são necessárias coletas em diversos pontos amostrais, a fim de 

evitar uma equivocada extrapolação dos resultados. As análises dos grânulos 

coletados em diferentes profundidades no sedimento arenoso indicam 

resultados semelhantes, com uma alta variabilidade na composição e 

concentração de HPAs. Entre as resinas, houve diferença na concentração de 

HPAs (polietileno > polipropileno) e no tempo de exposição, com maiores 
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concentrações nos grânulos mais escuros, ou seja, mais tempo expostos no 

ambiente. A contaminação na área de coleta é oriunda da mistura de 

compostos provenientes de fontes petrogênicas e pirolíticas e as análises da 

potencial toxicidade dos HPAs em grânulos, em geral, indicam um risco 

iminente aos organismos. São necessários, no entanto, estudos 

complementares também para a investigação da possibilidade de 

bioacumulação dos poluentes em organismos. 

 

Palavras-chave: microplásticos, contaminação, grânulos plásticos, poluentes 

orgânicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, praias arenosas, Enseada 

de Santos. 
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ABSTRACT 

 

Plastic pellets are easily found in marine environment and due to its 

characteristics they may concentrate and bring organic pollutants. Santos bay 

represents a major economic center for the state of São Paulo because of 

Santos Port and the Cubatão industrial complex in its surroundings. This place 

was chosen for the development of the study for the great number of pellets 

found in the sandy surface of its beaches. This study aimed at (1) evaluating a 

sampling methodology for plastic pellets based on the use of transects 

perpendicular to the seawater line and made by diggings equally distant from 

one another (samplings). It also aimed at (2) analyzing the concentration, 

composition and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 

contamination on the pellets sampled on sandy beaches, considering different 

spatial scales and resin kinds which the plastic pellets were made from as well 

as their exposure time in the environment. As a result of the evaluation of 

sampling methodology the sampler diameter was defined which provides the 

best combination between the time and the volume of sampled sediment. Apart 

from that the depth of the major occurrence of plastic pellets in the sedimentary 

column was confirmed and it was established that transects are impracticable 

for this kind of procedure. The development of future studies in order to figure 

out the best sample design is suggested once the use of transects was not 

efficient for plastic pellets sampling in depth. According to analyses results the 

PAHs concentration and composition on the plastic pellets vary largely among 

sampling sites on the same beach. In order to obtain real pollutant variability on 

one beach, samples taken from different sampling sites are necessary to avoid 

a wrong over sizing of results. The plastic pellets analyses taken from different 

depths in sandy sediment showed similar results to those from the surface with 

a high variability in PAH concentration and composition. Among the resins there 

was a difference on PAH concentration (polyethylene > polypropylene) and 

exposure time, showing larger concentrations on darker pellets, that is longer 

exposed in the environment. The contamination in the studied area comes from 

the mixture of compounds from petrogenic and pyrolitic sources and the PAHs 

potential toxicity in plastic pellets analyses generally reflect an imminent risk to 
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organisms. Complementary studies are also necessary to investigate the 

possibility of pollutant bioaccumulation in organisms. 

 

Keywords: microplastics, contamination, plastic pellets, organic pollutants, 

polycyclic aromatic hydrocarbon, sandy beaches, Santos Bay. 
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INTRODUÇÃO 

 

As zonas costeiras, bem como os mares e oceanos, sofreram impactos 

decorrentes da expansão da ocupação humana e seus usos (MMA, 2010). Um 

exemplo destes impactos que traz implicações ao ambiente marinho é o lixo 

descartado de forma inadequada. Qualquer material sólido fabricado, 

processado e descartado no ambiente marinho e costeiro, resulta em uma das 

formas mais visíveis do impacto humano nestes locais, e é designado lixo 

marinho (RIBIC et al., 1997; UNEP, 2005). Sua presença constitui uma das 

mais graves ameaças à biodiversidade e sustentabilidade dos recursos 

naturais do mundo quando somada à complexidade física, ecológica, cultural e 

socioeconômica que possui (SHEAVLY, 2010). Os plásticos representam a 

principal categoria em meio aos resíduos sólidos, sejam objetos inteiros ou 

fragmentos muitos destes, menores que 20 m de diâmetro (GALGANI et al., 

1996; HALL, 2000; THOMPSON et al., 2004; STAP, 2011).  

Os plásticos são polímeros sintéticos, predominantemente fabricados a 

partir de matérias-primas não renováveis derivadas do petróleo, gás natural e 

carvão. Estas resinas possuem vantagens sobre outros materiais por serem 

leves, duráveis, resistentes e extremamente versáteis (GESAMP, 2010; RIOS 

et al., 2010). Mais de 200 famílias de resinas plásticas são produzidas; dentre 

elas, o polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), cloreto de polivinil 

(PVC), polietileno tereftalato (PET), poliamida (PA) - mais conhecida como 

nylon, acetato de polivinila (PVA) e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 

(ANDRADY & NEAL, 2009; GESAMP, 2010). 

Nos últimos 40 anos o plástico passou a ser parte indispensável da vida 

moderna (SHEAVLY, 2005) e, com isso, houve um crescente aumento na 

utilização dos seus produtos e seu consequente descarte. E, somado à sua 

lenta degradação, o plástico passou a ser um material abundante e onipresente 

no ambiente marinho (RIBIC & GANIO, 1996; UNEP, 2005; SHEAVLY & 

REGISTER, 2007; BARNES et al., 2009). A contaminação causada pelo 

plástico é ampla, devido à sua característica de flutuabilidade e ao fato de, em 

sua maioria, não serem biodegradáveis, além de apresentarem uma 

fotodegradação lenta tornando-o um dos maiores problemas nos oceanos e 
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vias navegáveis em todo o mundo (HALL, 2000; SHEAVLY, 2005; ALLSOPP et 

al., 2005; THOMPSON et al., 2005; SHEAVLY & REGISTER, 2007). Este fato é 

comprovado por serem encontrados flutuando em todos os oceanos, inclusive 

nas extremas latitudes polares, contaminando não somente áreas costeiras das 

regiões industrializadas, como também ilhas remotas e com mínima população 

humana (ALLSOPP et al., 2005; RIBIC et al., 2012).  

Os resíduos plásticos encontrados nas águas oceânicas e marinhas, ou 

mesmo encalhados na areia das praias, podem causar prejuízos econômicos, 

tais como o entupimento dos sistemas de refrigeração e enredamento em 

hélices de embarcações (GOLIK, 1997; HALL, 2000; HAMMER et al., 2012). 

Além disso, servem como meio de transporte para diversas espécies de 

organismos marinhos incrustantes e contaminantes (MATO et al., 2001; 

BARNES, 2002; SHEAVLY & REGISTER, 2007; TEUTEN et al., 2009; ZARFL 

& MATTHIES, 2011; MAJER et al., 2012).  

A produção dos plásticos em todo o mundo atingiu 280 milhões de 

toneladas em 2011 (www.plasticseurope.org). Este aumento reflete diretamente 

o aumento na quantidade de plástico encontrada no ambiente, sendo 

constatada uma massa de plástico flutuante, na superfície oceânica, seis vezes 

maior em relação ao plâncton existente no Giro Central do Oceano Pacífico 

Norte (MOORE et al., 2001a); por outro lado, em termos de abundância, o 

plâncton ainda é superior em relação aos itens plásticos (5:1) (MOORE et al., 

2001a; COLLIGNON et al., 2012). Este fato, porém, não minimiza os efeitos 

negativos, uma vez que o impacto causado pelo plástico é crescente e, mesmo 

que sua produção e uso cessassem imediatamente, seus efeitos iriam persistir 

por séculos (BARNES et al., 2009).  

Além dos diversos resíduos plásticos, é também facilmente encontrada 

no ambiente a matéria-prima plástica (CARPENTER et al., 1972; REDFORD et 

al., 1997; KARAPANAGIOTI & KLONTZA, 2007; COSTA et al., 2010). As 

indústrias de 1a geração fornecem o eteno e o propeno para a produção das 

resinas pré-consumo, pelas indústrias ditas de 2a geração. Estas resinas são a 

matéria-prima, produzida e comercializada geralmente na forma de grânulos, 

que são derretidos pelas indústrias transformadoras (3ª geração) e então 

moldados no formato de uma ampla variedade de utensílios e produtos (UNEP, 
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2011; HESKETT et al., 2012) para serem comercializados e utilizados pela 

população.  

Os grânulos plásticos (Fig. 1) apresentam entre 1 e 5 mm de diâmetro, 

formatos variados incluindo arredondados, ovoides, cilíndricos ou mesmo 

retangulares (VAN FRANEKER, 1985; EPA, 1992; HOLMES et al., 2012) e 

cores claras, geralmente brancas ou translúcidas (REDFORD et al., 1997). 

Grânulos amarelados também são encontrados, como resultado dos processos 

de fotodegradação, oxidação térmica e biodegradação, sendo indicativos da 

exposição ambiental (HALL, 2000; ZURCHER, 2009; OGATA et al., 2009; 

HAMMER et al., 2012). 

  

 

Figura 1 – Grânulos plásticos coletados na Enseada de Santos. 

 

O termo “microplástico” tem sido atribuído a partículas de pequeno 

tamanho (<1 mm) como as fibras plásticas (THOMPSON et al., 2004; 

BROWNE et al., 2007; BROWNE et al., 2011; CLAESSENS et al., 2011). 

Porém, outros autores também consideram as partículas <5 mm de diâmetro 

onde estão inseridos os grânulos (BARNES et al., 2009; OGATA et al., 2009; 

KARAPANAGIOTI et al., 2010, FRIAS et al., 2010; RIOS et al., 2010). Este 

último critério foi utilizado no presente estudo, sendo aqui considerados os 

grânulos plásticos como microplásticos.  

Os grânulos chegam ao ambiente através de perdas acidentais, as quais 

ocorrem durante as etapas de processamento que incluem produção, 
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transporte e manuseio (GREGORY, 1977; EPA, 1992; MATO et al., 2001; 

SHEAVLY & REGISTER, 2007; OGATA et al., 2009; COLE et al., 2011). No 

ambiente marinho sua entrada ocorre através dos oceanos ou do escoamento 

de águas pluviais dos rios e córregos; sendo transportados pela ação dos 

ventos e correntes superficiais (EPA, 1992; NG & OBBARD, 2006; IVAR DO 

SUL et al., 2009; HESKETT et al., 2012). Embora representem uma forma 

pouco visível de poluição, os grânulos plásticos estão presentes em todos os 

oceanos (REDFORD et al., 1997) e acumulam-se, principalmente, em praias 

dissipativas e zonas de convergência oceânica (SANTOS et al., 2008). 

Os primeiros registros de grânulos plásticos em regiões costeiras datam 

dos anos 70 (CARPENTER et al., 1972; CARPENTER & SMITH Jr., 1972). 

Atualmente os registros indicam sua ampla ocorrência, sendo encontrados em 

diferentes oceanos, tais como Oceano Atlântico (WILBER, 1987; RYAN et al., 

2009; LAW et al., 2010; RIBIC et al., 2010) e Pacífico (GREGORY, 1977; 

MOORE et al., 2001a; RIOS et al., 2010); bem como ao longo da costa do Mar 

Mediterrâneo (SHIBER, 1987; TURNER & HOLMES, 2011) e Mar do Caribe 

(COLE et al., 1990). Também existem registros na costa do Líbano (SHIBER, 

1979), Bélgica (CLAESSENS et al., 2011), Nova Zelândia e Austrália 

(GREGORY, 1978; GREGORY, 1999), Inglaterra (ASHTON et al., 2010; 

HOLMES et al., 2012), Estados Unidos (SHIBER, 1982; EPA, 1992; MOORE et 

al., 2001b; VAN et al., 2012), Japão (MATO et al., 2001), Havaí (McDERMID & 

McMULLEN, 2004), Grécia (KARAPANAGIOTI & KLONTZA, 2007; 

KARAPANAGIOTI et al., 2011) e Portugal (FRIAS et al., 2010). No Brasil, os 

estudos desenvolvidos com grânulos plásticos são reportados para áreas 

urbanizadas, tais como São Paulo (TURRA et al., 2008; MANZANO, 2009), 

Pernambuco (IVAR DO SUL et al., 2009; COSTA et al., 2010), Paraná 

(PELANDA, 2007; FONTENELLE, 2011) e Rio Grande do Sul (PIANOWSKI, 

1997), mas também em áreas remotas, como o Arquipélago de Fernando de 

Noronha (IVAR DO SUL et al., 2009). Os registros citados confirmam a 

ocorrência destes microplásticos em diferentes áreas, sejam elas urbanizadas, 

remotas ou mesmo protegidas, como já mencionado anteriormente 

(CLAESSENS et al., 2011).  
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Estudos com grânulos plásticos em praias, em sua maioria, consideram 

apenas aqueles visíveis na superfície arenosa (GREGORY et al., 1978; 

OGATA et al., 2009; FRIAS et al., 2011; KARAPANAGIOTI et al., 2011; 

MARTINS & SOBRAL, 2011; HIRAI et al., 2011; HESKETT et al., 2012), à 

exceção de Manzano (2009) que registrou pela primeira vez sua ocorrência em 

até dois metros de profundidade no sedimento. Kusui & Noda (2003) ressaltam 

que a avaliação do lixo visível encalhado na camada superficial das praias 

pode subestimar a quantidade destes itens, o que é valido também para os 

microplásticos, sendo necessária uma avaliação dos itens enterrados em 

profundidade. Este é um fato relevante devido à característica das praias 

serem um ambiente dinâmico, fazendo com que o lixo seja enterrado 

(WILLIAMS & TUDOR, 2001). O conhecimento das fontes de perda e 

abundância de microplásticos no ambiente é um fator importante; mas tão 

relevante quanto este, é o desenvolvimento de critérios metodológicos, 

ferramentas e estratégias de monitoramento destas partículas visando a 

comparação de dados (RYAN et al., 2009; ZARFL et al., 2011). 

Devido ao pequeno tamanho, resistência natural à degradação e 

consequente persistência ambiental, os microplásticos representam uma 

potencial ameaça aos animais marinhos que muitas vezes ingerem os grânulos 

confundindo-os com seu alimento (EPA, 1992; LAIST, 1997; REDFORD et al., 

1997; ALLSOPP et al., 2005; RIOS et al., 2010). A ingestão causa obstrução do 

trato gastrointestinal, falsa sensação de saciedade, redução da assimilação do 

alimento, intoxicação, entre outros (LAIST, 1987; LAIST, 1997; GREGORY, 

1999; SECCHI & ZARZUR, 1999; TURNER & HOLMES, 2011). Mais de 260 

espécies foram registradas por terem sofrido prejuízos decorrentes dos itens 

plásticos encontrados no ambiente marinho (LAIST, 1997). As aves marinhas 

possuem o maior número de registros (VAN FRANEKER, 1985; MOSER & 

LEE, 1992; BLIGHT & BURGER, 1997; CADÉE, 2002; SEITZ & POULAKIS, 

2006; BARBIERI, 2009; COLABUONO et al., 2009; PROVENCHER et al., 

2010; YAMASHITA et al., 2011; AVERY-GOMM et al., 2012), seguidas pelas 

tartarugas (BUGONI et al., 2001; MASCARENHAS et al., 2004; BARROS et al., 

2010; LAZAR & GRAČAN, 2011); golfinhos (MEIRELLES & BARROS, 2007); 

focas (ERIKSSON & BURTON, 2003); baleias (SECCHI & ZARZUR, 1999; 
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JACOBSEN et al., 2010); peixes (CARPENTER et al., 1972; ASHTON et al., 

2010; MIRANDA, 2011; DAVISON & ASCH, 2011) e invertebrados 

(THOMPSON et al., 2004; BROWNE et al., 2007; BROWNE et al., 2008; 

MURRAY & COWIE, 2011). 

Neste cenário, iniciativas internacionais vêm sendo realizadas visando 

entender e minimizar os efeitos do microplástico no ambiente marinho. 

Destacam-se os workshops sobre a ocorrência, efeitos e destino dos 

microplásticos, realizados em 2008 e 2010, promovidos pela NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) em parceria com a Universidade de 

Washington Tacoma. Também em 2010, houve um workshop em Paris, 

promovido pela GESAMP (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of 

Marine Environmental Protection) juntamente com a UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), com o objetivo de discutir de 

forma ampla esta problemática (GESAMP, 2012). A referida reunião resultou 

em um grupo de trabalho chamado Working Group 40, com a responsabilidade 

de realizar uma avaliação global no que se refere à introdução, distribuição, 

acumulação, carga de contaminantes e os efeitos dos plásticos no ambiente, 

entre outros. Além da UNESCO, o grupo possui o apoio da IMO (International 

Maritime Organisation), UNEP (United Nations Environment Programme), 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), NOAA, ACC 

(American Chemistry Council) e Plastics Europe. Atualmente, o grupo conta 

com 16 membros (GESAMP, 2012). 

Em 2011 ocorreu a 5ª Conferência Internacional sobre Lixo Marinho, no 

Havaí (5th International Marine Debris Conference), com sessões e discussões 

específicas sobre a problemática do microplástico. Este evento abordou temas 

como as causas e consequências dos grânulos no ambiente marinho, a 

diversidade dos protocolos de amostragem para o seu monitoramento, 

poluentes orgânicos adsorvidos, entre outros. Durante a Conferência, foi 

elaborado um documento chamado “Compromisso de Honolulu”, pacto 

realizado entre os diversos setores para a melhoria da gestão destes resíduos 

em todo o mundo. Este documento foi o primeiro passo para o 

desenvolvimento da “Estratégia de Honolulu” que consiste em estratégias e 
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ações, que possam ser aplicadas a nível global, regional, nacional e local, 

voltadas à prevenção, redução e gestão do lixo marinho nos próximos 10 anos.  

Contribuindo e somando esforços com as ações citadas, a SETAC 

(Society of Environmental Toxicology and Chemistry) apoia o desenvolvimento 

de princípios e práticas para a melhoria, proteção e gestão da qualidade 

ambiental do ecossistema. Esta sociedade possui um importante histórico na 

América do Norte e Europa pela realização de reuniões anuais e, 

recentemente, com sessões específicas voltadas à problemática do plástico no 

ambiente marinho. Além destas iniciativas, o NCEAS (National Center for 

Ecological Analysis and Synthesis) organiza um grupo de trabalho sobre lixo 

marinho, voltado à investigação da escala e dos impactos causados no 

ambiente marinho. Este grupo é apoiado pela Ocean Conservancy e busca a 

produção de um resumo que ilustre o cenário atual deste problema, com a 

avaliação dos seus riscos e efeitos. Uma nova reunião deste grupo está 

programada Junho de 2013, como apresentado no Relatório do GESAMP 

Working Group 40, realizado em Paris (GESAMP, 2012). 

O potencial para acumulação e transporte de contaminantes pelos 

microplásticos, incluindo as resinas, tem sido um tema recorrente e importante, 

que está em foco de pesquisas recentes. No que se refere aos poluentes 

orgânicos em grânulos plásticos, existem duas formas para que isto ocorra: a 

primeira, através da adsorção dos poluentes hidrofóbicos presentes na água do 

mar circundante ou na atmosfera, devido à afinidade destes pela superfície 

hidrofóbica dos plásticos. Outra forma é através da adição de aditivos e 

compostos químicos às resinas plásticas durante o processo de fabricação 

(MATO et al., 2001; TEUTEN et al., 2009; HIRAI et al., 2011). Diversos são os 

compostos químicos contidos nos grânulos, pois como citado, uma variedade 

de aditivos é incorporada durante o processo de fabricação, incluindo 

catalisadores (organoestânicos), antioxidantes (nonifenóis), retardantes de 

chama (éteres difenil polibromados) e antimicrobianos (triclosan), os quais 

conferem às resinas propriedades específicas (BROWNE et al., 2007; 

THOMPSON et al., 2009). 

A importância dos grânulos plásticos como meio de transporte para 

contaminantes tem sido demonstrada com base na ampla variedade de 
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registros. Dentre os contaminantes estão os metais, as bifenilas policloradas 

(PCBs), o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) e seus metabólitos (DDD e DDE), o 

hexacloro-ciclo-hexano (HCH), bem como os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (MATO et al., 2001; MOORE et al., 2005; ENDO et al., 

2005; RIOS et al., 2007, TEUTEN et al., 2009; ASHTON et al., 2010; TAKADA, 

2010; FRIAS et al., 2010; KARAPANAGIOTI et al., 2011; HOLMES et al., 2012; 

VAN et al., 2012). Estes dados revelam a utilidade e importância dos 

microplásticos como meio para o monitoramento de contaminantes em áreas 

costeiras (TAKADA, 2006; OGATA et al., 2009; HIRAI et al., 2011; HESKETT et 

al., 2012). Ressalta-se ainda, a importância deste tipo de análise para a 

avaliação do potencial risco que os grânulos representam à biota, o qual deve 

considerar a abundância no ambiente em conjunto com a concentração de 

poluentes adsorvidos. Esta abordagem requer uma amostragem aleatória, 

considerando as diferentes cores de grânulos encontrados na área estudada, 

como será discutido no presente estudo, e não seguindo uma amostragem 

direcionada aos grânulos amarelados (TAKADA, 2006).  

 Os hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e 

hidrogênio, encontrados na matéria orgânica animal e vegetal, assim como no 

petróleo bruto e no gás natural (UNEP, 2012). Os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) constituem um grupo de compostos orgânicos persistentes 

os quais apresentam em sua estrutura química dois ou mais anéis aromáticos 

fundidos em diversos arranjos (BERKO, 2002; BOONYATUMANOND et al., 

2006; LEITE, 2008; PIETZSCH et al., 2010). Ocorrem em grande diversidade 

estrutural e misturas que variam grandemente quanto à contribuição relativa 

dos compostos individuais (YOUNGBLOOD & BLUMER, 1975). Sua entrada no 

ambiente marinho ocorre pelo transporte atmosférico ou pela entrada direta nos 

corpos hídricos, através de derrames de petróleo e descarga de esgotos 

(MARTINS et al., 2004).  

Estes compostos podem ser classificados de acordo com sua fonte em 

natural (biogênica) ou antrópica (petrogênica e pirolítica); sendo o segundo 

grupo responsável por uma contribuição significativamente maior 

(WOODHEAD et al., 1999; RIOS et al., 2007; GALGANI et al., 2011) em termos 

de quantidade e impactos gerados ao ambiente (PAVEI, 2007). Cada fonte 
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fornece aos HPAs características específicas, de forma que se torna possível 

compreender os processos geradores dos compostos (SOCLO et al., 2000) e 

suas vias de dispersão até a chegada no ambiente marinho. 

As fontes naturais mais expressivas são a síntese por algumas 

bactérias, plantas e fungos; afloramentos de petróleo, erupções vulcânicas, 

erosão de sedimentos continentais e incêndios florestais (LAW et al., 1997; 

WOODHEAD et al., 1999; SOCLO et al., 2000; TAM et al., 2001; LEITE, 2008). 

As fontes antrópicas são divididas em petrogênicas e pirolíticas. Os compostos 

provenientes de fontes petrogênicas chegam ao ambiente através de acidentes 

como derramamentos de petróleo, vazamento na perfuração de poços e 

também pela descarga de efluentes industriais (READMAN et al., 2002; 

BOONYATTUMANOND et al., 2006). Incluem-se ainda o petróleo bruto e seus 

derivados, como querosene, gasolina, óleo lubrificante e asfalto (ZAKARIA et 

al., 2002; SAHA et al., 2009). Já os compostos pertencentes às fontes 

pirolíticas são formados a partir da combustão incompleta da matéria orgânica 

(LEITE, 2008), bem como do processamento do carvão e sua combustão 

incompleta durante a produção industrial e incineração; além disso, inclui-se a 

combustão incompleta dos veículos motores, sendo estas as principais fontes 

de HPAs na atmosfera (BERKO, 2002; ZAKARIA et al., 2002; SAHA et al., 

2009). É provável que os HPAs derivados do processo de combustão sejam 

transportados ao ambiente marinho através de fontes terrestres, enquanto os 

compostos petrogênicos sejam predominantemente provenientes da introdução 

direta em sistemas aquáticos (READMAN et al., 2002). 

A concentração de alguns compostos individuais tem sido comumente 

utilizada na forma de razões visando identificar suas fontes de produção com 

base nos valores obtidos (SOCLO et al., 2000). Para este fim, as razões são 

calculadas seguindo a proposta feita por Yunker et al. (2002) em análises de 

sedimento, e aplicadas por diversos autores (MAGI et al., 2002; BÍCEGO et al., 

2006; MILLE et al., 2007; SAHA et al., 2009; MARTINS et al., 2011).  

O uso das razões é baseado nas características dos compostos e, 

sendo assim, requer um entendimento sobre sua estabilidade termodinâmica 

(YUNKER et al., 2002). Esta estabilidade nos HPAs pode ser estimada a partir 

do calor de formação (Hf) dos compostos com mesmo peso molecular 
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(isômeros) (MARTINS, 2005), por exemplo, pireno e fluoranteno (peso 

molecular 202), benzo(g,h,i)perileno e indeno[1,2,3-c,d]pireno (peso molecular 

276) (LIMA, 2009). Segundo Yunker et al. (2002), quando a diferença entre o 

calor de formação é alta, a exemplo dos isômeros citados - 276 (Hf = 33,2 

kcal.mol-1) e 202 (Hf = 24,2 kcl.mol-1) - indica uma maior estabilidade 

individual dos isômeros e, portanto, permite a diferenciação entre as fontes 

petrogênica e pirolítica. Desta forma, algumas razões são utilizadas: 

antraceno/antraceno + fenantreno (Ant/(Ant+Fen)) (peso molecular 178) para 

evidenciar a contaminação por compostos provenientes da combustão do 

petróleo (fonte petrogênica); fluoranteno/fluoranteno + pireno (Fltn/(Fltn+Pir)) 

(peso molecular 202) para discriminar a combustão do petróleo dos demais 

tipos de combustão e, benzo(a)antraceno/benzo(a)antraceno + criseno 

(BaAnt/(BaAnt+Cri)) e indeno[1,2,3-c,d]pireno/indeno[1,2,3-c,d]pireno + 

benzo(g,h,i)perileno (IP/(IP+Bghi)) (peso molecular 276) as quais indicam 

combustão (fonte pirolítica) (YUNKER et al., 2002). 

Ainda com base no peso molecular, os HPAs são divididos em dois 

grupos: os com baixo peso molecular (leves) e aqueles com alto peso 

molecular (pesados). Os HPAs de baixo peso molecular são compostos com 2-

3 anéis aromáticos, formados a partir da maturação lenta da matéria orgânica a 

baixas temperaturas e sob determinadas; já os compostos de alto peso 

molecular possuem de 4 a 6 anéis benzênicos e são formados em processos 

de combustão incompleta da matéria orgânica a altas temperaturas 

(BAUMARD et al., 1998; SOCLO et al., 2000; TAM et al., 2001). Os HPAs mais 

abundantes nos processos de combustão são o fluoranteno, pireno, 

benzo(a)antraceno, criseno, benzofluorantenos, benzopirenos, indeno[1,2,3-

c,d]pireno e benzo(g,h,i)perileno (BOULOUBASSI & SALIOT, 1993; WILCKE et 

al., 2003; POLAKIEWICZ, 2008). 

Dentre os diversos grupos de poluentes muitos são tóxicos e, devido a 

esta característica, em 1996 a ATSDR (Agency of Toxic Substances and 

Desease Registry) divulgou uma lista de substâncias potencialmente tóxicas 

(ATSDR, 1996). Esta lista teve como base as substâncias mais frequentemente 

encontradas no ambiente e que representam uma ameaça significativa à saúde 

humana, devido à sua toxicidade ou potencial tóxico quando expostos aos 
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humanos (ATSDR, 2007). À lista inicial de poluentes prioritários, foram 

incorporados 16 HPAs, devido à sua importância ambiental relacionada a 

estudos que comprovaram potenciais efeitos tóxicos e carcinogênicos. Estes 

compostos são: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fenantreno, antraceno, 

fluoreno, pireno, fluoranteno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, criseno, benzo(a)pireno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno (BENLAHCEN et al., 1997; 

POLAKIEWICZ, 2008; BRUZZONITI et al., 2010). Desde 2005 os HPAs 

ocupam o 7° lugar desta lista, sendo o benzo(a)pireno e o benzo(b)fluoranteno 

os compostos que requerem maior atenção (LIMA, 2009). 

 

Objetivos 

Diante do cenário exposto acima, com o intuito de avançar nos estudos 

com os grânulos plásticos, o presente estudo abordou dois temas, que 

possuem particular interesse devido ao seu caráter emergente, relacionado aos 

microplásticos e, em especial, aos grânulos plásticos: 

1. Métodos de amostragem para a estimativa da abundância de grânulos 

em profundidade no sedimento arenoso; 

2. Contaminação dos grânulos plásticos por poluentes orgânicos, com 

enfoque na concentração, composição e fontes dos HPAs, considerando 

diferentes escalas espaciais, como ao longo de uma praia e em 

profundidade no sedimento arenoso, e diferentes características das 

resinas, como composição química e cores. 

 

Dentro deste contexto, este estudo foi estruturado em quatro capítulos, 

os quais correspondem aos objetivos específicos desenvolvidos. 

O Capítulo 1, intitulado “Avaliação de um método amostral de grânulos 

plásticos em praias arenosas” propõe uma avaliação de um método para a 

amostragem dos grânulos em profundidade. Esta avaliação baseou-se na 

carência de uma metodologia direcionada à coleta de grânulos plásticos em 

profundidades no sedimento, de forma que este capítulo buscou analisar 

parâmetros que permitiriam a coleta em praias arenosas de forma 

representativa, padronizada e precisa. 
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A segunda parte do estudo tem início no Capítulo 2, denominado 

“Concentração e composição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) em grânulos plásticos: variabilidade em pequena escala em praias 

arenosas”, que propõe analisar a concentração e composição dos HPAs em 

grânulos plásticos coletados na superfície do sedimento ao longo de uma praia 

arenosa. Esta análise baseou-se na hipótese nula de que, em pequena escala, 

a contaminação por HPAs não varia de forma significativa ao longo de uma 

praia. Este capítulo contemplou ainda a análise do potencial tóxico dos HPAs à 

biota, bem como buscou identificar as fontes de contaminação na área. 

“Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em grânulos plásticos: 

variabilidade na concentração e composição em diferentes profundidades no 

sedimento de praias arenosas” correspondeu ao Capítulo 3 deste estudo, o 

qual propôs uma análise da distribuição da concentração e composição de 

HPAs na coluna sedimentar, a partir da análise em grânulos plásticos. Esta 

análise visou testar a hipótese nula de que a concentração dos poluentes em 

grânulos não varia com a profundidade no sedimento. Também foram 

desenvolvidas análises para avaliar o potencial tóxico dos HPAs à biota, bem 

como a identificação das possíveis fontes de contaminação no local. 

O Capítulo 4, intitulado “Variabilidade na concentração e composição de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em grânulos de resinas e cores 

diferentes”, analisou os teores de HPAs presentes em grânulos formados por 

diferentes resinas e que apresentam cores variadas. Estes parâmetros foram 

considerados a fim de testar a hipótese nula de que não existe variação na 

concentração de HPAs em relação ao tipo de resina e que os grânulos escuros 

não apresentam concentrações de HPAs mais elevadas em relação aos 

grânulos claros. 

 

Área de Estudo 

A região escolhida para o desenvolvimento deste estudo foi a Enseada 

de Santos, em função da elevada abundância de grânulos plásticos, descrita 

por Manzano (2009), bem como a existência de registros de poluentes 

associados aos grânulos plásticos, dentre os quais estão as bifenilas 

policloradas (PCBs), os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e os 
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pesticidas organoclorados, como o hexaclorociclohexano (HCH) e o dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT) e seus metabólitos (DDE e DDD), adsorvidos nos 

grânulos (TAKADA, 2010). A Enseada de Santos está localizada na porção 

central do litoral do Estado de São Paulo (23°56’27"S e 45°19’48"W), região 

Sudeste do Brasil, e compreende praias pertencentes aos municípios de São 

Vicente e Santos (Fig. 2).  

 

 

 

 
Figura 2 – (A) Mapa da área de estudo; (B) Detalhes da Enseada de Santos com a localização 
de Cubatão (onde está situado o Complexo Industrial), do Porto de Santos e do canal. 

 

N 
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A Baixada Santista, na qual está inserido o município de Santos, é uma 

área densamente urbanizada e com grande importância econômica para o 

país, onde está situado o maior porto da América do Sul (Porto de Santos) em 

volume de mercadorias comercializadas (HARARI & GORDON, 2001). Possui 

ainda, um dos mais importantes centros industriais, petroquímico e metalúrgico 

do Brasil, o Complexo Industrial de Cubatão, com cerca de 1100 indústrias 

(CETESB, 2001; MEDEIROS & BÍCEGO, 2004; MARTINS et al., 2007). O 

Porto de Santos é responsável por 25% do movimento financeiro em 

exportação de produtos por ano e, no que se refere especificamente aos 

grânulos plásticos, é responsável por uma quantidade de 50.000 tons/ano 

(Grupo Libra, comunicação pessoal1). 

As praias que fazem parte da enseada são dissipativas e entrecortadas 

por canais, edificados perpendicularmente à praia com distâncias de 

aproximadamente 1 km, permitindo a circulação da maré e do sistema de 

drenagem da cidade. Esta subdivisão da enseada fez com que a praia 

recebesse diferentes nomes a cada porção separada pelos canais. De leste 

para oeste está subdividida em Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, 

Gonzaga e José Menino (MAGINI et al., 2007) em Santos, além de Itararé, 

pertencente ao município de São Vicente.  

A Enseada de Santos faz parte de um sistema estuarino (TOMMASI, 

1979), onde as águas dos rios provenientes da Serra do Mar adentram o alto 

estuário, originando um predomínio de fluxo unidirecional que se propaga em 

direção à enseada e suas praias (FUKUMOTO, 2007). O padrão de circulação 

entre a Enseada de Santos e o Estuário de Santos e São Vicente é 

basicamente determinado pelas correntes de maré (TOMMASI, 1979), havendo 

o transporte preferencial das águas estuarinas até o Canal do Porto e, a partir 

daí para a Enseada de Santos, o que traz implicações para a qualidade 

ambiental das águas da região. 

O Canal do Porto é o trecho do sistema estuarino para onde fluem, 

preferencialmente, os poluentes gerados no Complexo Industrial de Cubatão, 

assim como os efluentes relacionados às atividades portuárias (BONETTI, 

2000). Outra importante potencial fonte de contaminação para as águas da 

                                                           
1
 www.grupolibra.com.br 
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região são os emissários de esgoto doméstico de Santos, São Vicente e 

Cubatão, os quais representam uma contribuição substancial para a 

degradação das praias da Enseada de Santos e do estuário (MEDEIROS & 

BÍCEGO, 2004). 

O Complexo Industrial de Cubatão possui diversas indústrias de base 

(siderúrgica, petroquímica e de fertilizantes) implantadas em meio a uma ampla 

rede de canais estuarinos e extensos manguezais, situados entre o oceano e 

as escarpas da Serra do Mar. Esta atividade industrial, de alto potencial 

poluidor, fez do Sistema Estuarino de Santos e São Vicente um grande 

receptor de resíduos tóxicos e efluentes líquidos contaminados (TOMMASI, 

1979; CETESB, 2001). As atividades portuárias são consideradas importantes 

fontes de contaminação para o estuário devido à poluição causada pelo 

lançamento de petróleo e seus derivados. Há ainda a contribuição dos agentes 

químicos resultantes das perdas durante as operações de carga e descarga, 

além do esgoto e do lixo provenientes dos navios e das docas (BONETTI, 

2000; ABESSA, 2002). A presença destas fontes de contaminação de 

hidrocarbonetos e de possível perda de grânulos plásticos no entorno da 

Enseada de Santos faz com que esta seja uma região adequada para o 

desenvolvimento dos objetivos propostos no presente estudo.  
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CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO DE UM MÉTODO AMOSTRAL DE GRÂNULOS 

PLÁSTICOS EM PRAIAS ARENOSAS 

 

INTRODUÇÃO 

A matéria-prima destinada à produção de itens plásticos é produzida na 

forma de grânulos, também conhecidos como plastic pellets ou nibs, que são 

transportados em dois tipos de embalagens que comportam 25 kg ou 1 

tonelada destes microplásticos. Porém, durante os processos de carregamento, 

transporte e descarregamento (PRUTER, 1987; OGATA et al., 2009), ou 

mesmo no armazenamento e estufagem (carregamento) de containers, estas 

embalagens podem ser rasgadas, resultando na perda acidental dos grânulos 

plásticos. Isto ocorre dentro das plantas de produção e/ou em locais como os 

terminais portuários (CABRAL, comunicação pessoal). Uma vez perdidos no 

continente, os grânulos plásticos são levados ao ambiente marinho e, devido 

às propriedades de flutuabilidade e persistência, são facilmente dispersos 

através de processos naturais como ventos e chuvas, além das correntes 

superficiais que desempenham um significativo papel neste processo (NG & 

OBBARD, 2006; IVAR DO SUL et al., 2009). 

A importância da dispersão e acúmulo dos grânulos plásticos, bem como 

as consequências da sua ocorrência nos ambientes marinho e costeiro, têm 

sido alvo de preocupação nos últimos anos (CORCORAN et al., 2009; LAW et 

al., 2010; TURNER & HOLMES, 2011; KARAPANAGIOTI et al., 2011; MAJER 

et al., 2012). Uma vez perdidos, estes grânulos representam um risco em 

potencial aos organismos marinhos que os ingerem acidentalmente, causando 

efeitos como obstrução gastrintestinal e intoxicação, entre outros (LAIST, 1987; 

EPA, 1992; LAIST, 1997; ALLSOPP et al., 2005; RIOS et al., 2010). Também, a 

presença destes microplásticos quando em contato com o sedimento arenoso, 

aumenta sua permeabilidade e diminui a temperatura abaixo da superfície, 

alterando assim as propriedades físicas da praia (CARSON et al., 2011). Este 

efeito decorrente da presença dos grânulos plásticos é menos conhecido, mas 

igualmente importante. Além dos fatores acima mencionados, os grânulos 

plásticos apresentam ainda afinidade aos metais (ASHTON et al., 2010) e 

contaminantes hidrofóbicos, tais como PCBs, HPAs e DDTs (CARPENTER et 
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al., 1972; RIOS et al., 2010). Devido à adsorção mais elevada destes por 

partículas plásticas em relação aos sedimentos, os grânulos plásticos podem 

ser considerados como fonte e vetor de contaminantes no ambiente (TEUTEN 

et al., 2007; TEUTEN et al., 2009). 

Em função do risco ambiental associado aos microplásticos, diversos 

são os estudos que buscam sua identificação e quantificação no ambiente 

marinho. Porém, uma revisão recente afirma que a ausência de uma 

padronização ou mesmo de critérios metodológicos específicos impede a 

comparação dos resultados (HIDALGO-RUZ et al., 2012). Os protocolos 

metodológicos comumente utilizados em praias arenosas realizam as coletas 

de grânulos plásticos entre a superfície e até 5,5 cm de profundidade no 

sedimento. Na superfície, a amostragem é realizada na linha da água e ao 

longo do pós-praia (MATO et al., 2001; ENDO et al., 2005; KARAPANAGIOTI & 

KLONTZA, 2008; OGATA et al., 2009; RYAN et al., 2009; ASHTON et al., 

2010; TURNER & HOLMES, 2011; HIRAI et al., 2011; HESKETT et al., 2012; 

HOLMES et al., 2012), enquanto nos estudos em que a profundidade é 

considerada, estas variam desde a camada subsuperficial até o máximo de 5,5 

cm (KUSUI & NODA, 2003; McDERMID & McMULLEN, 2004; IVAR DO SUL et 

al., 2009; COSTA et al., 2010; FRIAS et al., 2010; MARTINS & SOBRAL, 

2011). Neste caso, a quantidade de microplásticos enterrados desde a 

superfície até 5,5 cm no sedimento arenoso pode ser até 10 vezes maior em 

relação ao observado na superfície (KUSUI & NODA, 2003). E, considerando 

maiores profundidades, esta diferença pode ser ainda mais expressiva como 

descrito recentemente por Manzano (2009) que registrou a ocorrência de 

grânulos em até dois metros de profundidade, sendo a maior concentração a 

cerca de 30 cm (densidade média 1.100/0,1m3). Estes resultados apontam não 

só a carência de dados neste sentido, mas também a necessidade de um 

levantamento considerando a profundidade em outras áreas. 

A variabilidade dos grânulos em profundidade se deve ao dinamismo da 

camada superficial do sedimento arenoso, que pode ser remobilizada 

facilmente, fazendo com que estas partículas sejam enterradas e 

desenterradas (WILLIAMS & TUDOR, 2001). E, em se tratando de um método 

amostral, a consequência deste padrão sugere estimativas pouco precisas da 
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abundância dos grânulos em uma praia, caso a profundidade não seja 

considerada. Para que isto ocorra, porém, o tipo de amostrador a ser utilizado é 

um fator importante, bem como o seu diâmetro, pois pode influenciar na 

representatividade das amostras, uma vez que o tamanho do amostrador e o 

número de amostras são inversamente relacionados à variabilidade entre as 

amostras e ao erro das estimativas, respectivamente (KREBS, 1999).  

Em geral, um equipamento utilizado para a remoção de sedimentos em 

profundidade, visando à amostragem de partículas plásticas (<1 mm), é o 

vibra-core (e.g. CLAESSENS et al., 2011; CARSON et al., 2011). Este é um 

equipamento que realiza sondagens através de sua vibração e assim, tubos de 

amostragem são enterrados no sedimento, a fim de removê-lo de forma 

preservada para posterior análise. Porém outra ferramenta se mostrou eficaz 

nestas condições, a cavadeira do tipo trado (MANZANO, 2009). Esta 

ferramenta é uma broca comumente utilizada em obras, a qual é girada 

manualmente sobre o seu eixo, sendo enterrada para a retirada gradual de 

sedimento. O diferencial deste equipamento é a facilidade no seu manuseio, 

não exigindo capacitação ou mão de obra específica. Além disso, 

características como a granulometria e compactação do sedimento influenciam 

na capacidade de penetração do amostrador no sedimento de forma que o 

trado resulta em uma maior eficiência e rapidez. 

Outro fator importante a ser considerado é o desenho amostral, devido à 

variabilidade na distribuição de grânulos plásticos ao largo da praia 

(perpendicular à linha da água). Neste local é registrada uma densidade 

decrescente, partindo da parte superior para a inferior do pós-praia, e ausência 

destes microplásticos enterrados na região entremarés, devendo ser 

considerada toda a região do pós-praia para a amostragem (MANZANO, 2009). 

É importante ressaltar que esta faixa pode variar entre diferentes praias e 

mesmo em uma única praia; além disso, há ainda a variação na distribuição 

dos grânulos em número e também em profundidade ao longo da praia 

(MANZANO, 2009). Neste sentido, a utilização de transectos com 

espaçamentos regulares entre subunidades amostrais dispostas ao largo da 

praia, que é um método comumente utilizado em estudos de ecologia 
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populacional de praias (DEFEO & RUEDA, 2002), pode ser aplicável à situação 

descrita acima.  

Diante disto, fica clara a necessidade de considerar uma padronização 

dos critérios metodológicos e assim permitir uma maior robustez no 

estabelecimento de generalizações entre os dados amostrados em áreas 

geograficamente distintas (RYAN et al., 2009).  

 

OBJETIVOS 

 Visando obter estimativas representativas da abundância de grânulos 

plásticos na coluna de sedimento de praias arenosas, o presente capítulo 

propôs testar alguns critérios que permitam a padronização de um método 

amostral, considerando amostras em profundidade obtidas com trados e 

distribuídas de forma equidistante ao longo de transectos perpendiculares à 

linha da água posicionados no pós-praia. Para isto foram analisados: 

 O tamanho do amostrador, ou seja, o diâmetro do trado, que demonstra 

melhor desempenho para escavações em profundidade; 

 A distribuição dos grânulos em profundidade;  

 O desenho amostral, considerando a amostragem com base em 

transectos e, especificamente, avaliando a relação custo/benefício para 

o número de subunidades amostrais equidistantes em cada transecto e 

o número de transectos em uma dada praia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento amostral e análise dos dados 

As coletas foram realizadas na Enseada de Santos em uma área em que 

a quantidade de grânulos plásticos é sabidamente abundante (23°58´35”S e 

46°19´03”W). De forma geral, a enseada apresenta uma grande quantidade de 

grânulos na superfície arenosa das praias (MANZANO, 2009), sendo escolhida 

a praia de Embaré por possuir pós-praia largo e homogêneo (aproximadamente 

50 m).  
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1. Diâmetro do trado 

No mercado são encontrados trados com diâmetros de 4, 6, 8, 10 e 12 

polegadas (Fig. 3) e, por este motivo, foi necessário verificar qual a 

combinação entre o tamanho do amostrador e o número de amostras que 

fornece a melhor estimativa da abundância dos grânulos plásticos em uma 

determinada porção da praia. 

Para isto, foi calculado o volume de sedimento, em um metro de 

profundidade, obtido em amostras individuais para cada um dos trados 

testados. Esta profundidade foi determinada a partir de informações pretéritas 

que indicam as maiores concentrações de grânulos ocorrendo até este limite 

(MANZANO, 2009). 

 

 
 
Figura 3 – Ilustração da diferença do diâmetro dos trados testados com (A) 12”, (B) 10”, (C) 8”, 
(D) 6” e (E) 4”.  

 

O número de amostras necessárias para obter um volume equivalente 

de sedimento (0,7 m3) também foi calculado. Este volume tem como base o 

volume total de 10 amostras, coletadas com o trado de maior diâmetro (12”) 

(Tab. 1), visando contemplar a variabilidade do ambiente estudado. 

 
Tabela 1 – Volume de sedimento até 1 metro de profundidade e o número de amostras 
necessárias para a obtenção de um volume equivalente de sedimento (0,7 m

3
), em função do 

diâmetro dos trados testados.  

 
Trados 

(polegadas)  

Volume  

(m
3
) 

Amostras 

(n) 

4 0,008 91 

6 0,018 41 

8 0,032 23 

10 0,051 14 

12 0,073 10  
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A coleta foi realizada nos meses de maio a junho de 2009, em uma área 

de 10 m (ao largo) x 30 m (ao longo) no pós-praia da praia de Embaré (Fig. 4). 

Os pontos de escavação foram dispostos previamente de forma aleatória nesta 

área. Este critério foi empregado visando analisar o tempo despendido na 

amostragem e os valores de densidade de grânulos.  

 

 

Figura 4 – Área amostral com 10 m (ao largo) x 30 m (ao longo), demarcada na região do pós-
praia, para a amostragem com os diferentes trados na praia de Embaré, Enseada de Santos. 

 

Assim, o procedimento amostral utilizado para a escavação do 

sedimento e obtenção dos grânulos plásticos nas etapas a seguir utilizou o 

trado (Fig. 5 A). À medida que foi coletado, o sedimento foi colocado em baldes 

(Fig. 5 B) e coberto por água (Fig. 5 C). Em seguida a água e o sedimento 

foram misturados para a flotação dos grânulos plásticos, os quais foram 

removidos com o auxílio de peneiras de malha fina (1 mm) (Fig. 5 D). Os 

grânulos foram então secos e acondicionados em sacos plásticos identificados 

com papel vegetal para posterior contagem. Para garantir a confiabilidade na 

amostragem, uma única pessoa realizou todas as escavações e o tempo gasto 

em cada ponto foi cronometrado. 

 

 

30 m 

10 m 
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Figura 5 – Procedimento de escavação e obtenção dos grânulos plásticos (A) trado e baldes 
utilizados, (B) sedimento coletado e colocado no balde, (C) balde contendo sedimento e água 
misturados, (D) retirada dos grânulos por flotação com o auxílio de uma peneira de malha fina. 

 

 
 A partir das amostras coletadas foi calculada a densidade dos grânulos 

por amostra, bem como em um volume equivalente de sedimento pelos trados 

(i.e. depende de seus diferentes volumes). O tempo gasto na coleta de 

amostras individuais foi analisado, bem como o tempo total gasto para a 

obtenção de 0,7 m3 de sedimento com cada trado e relacionado às respectivas 

densidades dos microplásticos coletados. 

Para testar se a densidade dos grânulos foi influenciada pelo diâmetro 

do trado foi realizada uma análise de variância (ANOVA unifatorial) com os 

dados de densidade transformados (log (x+1)), em função dos mesmos não 

respeitarem a distribuição normal. Os dados de média e desvio padrão 

referentes ao tempo gasto para coletar cada amostra foram plotados, bem 

como o tempo total gasto na coleta de um mesmo volume de sedimento, 
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considerando os diferentes trados. Esta análise de variância foi seguida do 

teste de Tukey para a comparação de médias a posteriori. Uma ANOVA 

unifatorial também foi utilizada para testar a diferença no tempo gasto para a 

coleta de amostras individuais com os diferentes trados utilizados. Estes dados 

também foram logaritmizados (log (x+1)) por não respeitarem a distribuição 

normal, previamente ao teste. O ponto de intersecção entre estes dados e o 

tempo total necessário para amostrar um volume equivalente de sedimento (0,7 

m3) permitiu identificar o diâmetro do trado que fornece a melhor relação 

custo/benefício para a estimativa de abundância dos grânulos. 

 

2. Distribuição dos grânulos em profundidade 

 A análise da distribuição dos grânulos plásticos em profundidade foi 

realizada em fevereiro de 2010, visando à comparação com registros pretéritos 

(MANZANO, 2009). 

A utilização de amostras regularmente espaçadas em um transecto foi o 

procedimento adotado para esta amostragem. O transecto foi disposto 

perpendicularmente à linha da água, de forma a abranger toda a largura do 

pós-praia. Neste transecto os pontos de escavação foram distribuídos a cada 

metro de distância e, devido à largura do pós-praia foi obtido um total de 45 

amostras. Em cada amostra do transecto, o sedimento foi retirado até um 

máximo de dois metros de profundidade, por ser este o registro de ocorrência 

mais profundo dos grânulos em praias arenosas (MANZANO, 2009), utilizando 

o trado de 8”, determinado no objetivo anterior. 

As escavações seguiram o procedimento de amostragem descrito no 

item “Diâmetro do trado” em “Procedimento amostral e análise dos dados” 

deste capítulo. Para este objetivo, a remoção gradual do sedimento foi 

realizada a cada 20 cm de profundidade, separando os grânulos para posterior 

contagem. Quando não foram encontrados grânulos em duas porções seguidas 

de sedimento (total de 40 cm) a escavação foi encerrada. Este procedimento 

foi utilizado em estudos anteriores, admitindo que a continuidade da coleta em 

unidades amostrais, na ausência do objeto de estudo, representa um balanço 

negativo entre esforço e representatividade amostral (DEFEO & RUEDA, 2002; 

MANZANO, 2009). 
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A determinação da profundidade mínima para a coleta de grânulos 

plásticos foi realizada com base na média da abundância dos grânulos e sua 

porcentagem cumulativa em cada uma das amostras coletadas. Estes valores 

foram obtidos através da quantidade total de grânulos coletados a cada 

camada de 20 cm de profundidade em cada amostra, considerando toda a 

coluna de sedimento (até dois metros), tendo sido realizadas 45 amostras em 

um único transecto. 

 

3. Desenho amostral considerando a amostragem de transectos 

 A definição do número de subunidades amostrais que confira uma 

representatividade de grânulos plásticos em um transecto foi realizada através 

da abundância destas por transecto linear (DEFEO & RUEDA, 2002). Para isto, 

em um transecto disposto perpendicularmente à linha da água foram realizadas 

amostragens a cada 1 metro de distância. Com base nos dados de abundância 

obtidos foram feitas reamostragens aleatórias a partir dos menores intervalos 

(1, 2, 3 metros) de distância entre as amostras, até o limite mínimo de 3 

amostras por transecto. Estes dados foram plotados em conjunto com o tempo 

necessário para sua coleta, visando identificar a melhor relação entre ambos. 

Um desenho amostral mais amplo, incluindo toda a Enseada de Santos 

formada por uma longa extensão praial, teve como objetivo determinar o 

número mínimo de transectos (n) a ser coletado. Este, também fornece a 

menor diferença mínima detectável na estimativa de abundância dos grânulos 

plásticos, obtendo assim, uma amostragem precisa da quantidade destes 

microplásticos em uma praia. 

As coletas foram realizadas entre os meses de março e maio de 2010 e, 

para tanto, foram dispostos aleatoriamente 20 transectos (Fig. 6; Anexo 1) com 

o objetivo de amostrar toda a área e assim, obter uma estimativa representativa 

da abundância de grânulos. De forma semelhante ao item anterior, as 

escavações foram realizadas até dois metros de profundidade no sedimento 

para verificar a consistência do padrão de distribuição em profundidade, 

identificado no item anterior. 
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Figura 6 – Localização dos transectos amostrados ao longo de todas as praias da Enseada de 
Santos (Fonte: Google Earth). 

 

 Devido à diferença de largura existente no pós-praia ao longo de toda a 

enseada, previamente a cada amostragem esta foi medida e, em seguida, 

foram distribuídas no transecto 12 amostras de forma equidistantes. Este 

número foi utilizado com base no resultado obtido para o número de 

subunidades amostrais a serem coletadas em um transecto. 

O número mínimo (n) de transectos a ser coletado em uma praia foi 

calculado com base na diferença mínima detectável, através da fórmula 

=(raiz(s2/n))*(t,v+t(1),v); onde “s2” corresponde à variância, “n” é o número de 

transectos coletados, t corresponde ao valor crítico t0,05(2)v, enquanto t é o 

valor crítico t0,10(1)v e “v” o número de transectos (número amostral) menos 1, 

(ZAR, 1999). Para esta análise foi utilizada a média da abundância dos 

grânulos plásticos, em cada transecto, e o seu volume total correspondente. O 

volume foi calculado considerando o transecto linear (Strip Transect) (DEFEO 

& RUEDA, 2002) e, para isso, foram necessários os valores do diâmetro do 

trado (0,2032 m), a profundidade de coleta (dois metros) e a extensão do 

transecto (medida em campo e equivalente à largura do pós-praia). Por fim, foi 

calculado o número de transectos necessários para a realização de estimativas 

com diferentes valores de diferença mínima detectável () definidas com base 

na média calculada utilizando a fórmula n=((s2/2)*(t,v + t(1),v))
2 (ZAR, 1999). 
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RESULTADOS 

1. Diâmetro do trado 

Considerando o trado para as coletas em profundidade, não foi 

observada diferença significativa na densidade de grânulos plásticos, obtida em 

um volume equivalente de sedimento, em função dos diâmetros testados 

(F=0,24; gl=4; p=0,91) (Fig. 7). 

 

 

Figura 7 – Densidade média (± desvio padrão) dos grânulos plásticos coletados em um volume 
equivalente de sedimento (0,7 m3) em função do diâmetro (em polegadas) dos trados testados. 
Os números sobrescritos se referem ao número de amostras coletadas com cada trado. 
 

 

Contudo, o tempo médio necessário para a coleta de amostras 

individuais diferiu significativamente em função do diâmetro do trado 

(F=152,00; gl=4; p<0,0001). A relação obtida entre tempo e diâmetro do 

amostrador foi proporcional, sendo o menor tempo registrado com o trado de 

menor diâmetro (4”) e o inverso para o trado de 12” (p0,02 para todas as 

comparações). Entretanto, o tempo total gasto para a coleta de 0,7 m3 de 

sedimento apresentou uma relação decrescente em relação ao diâmetro dos 

trados testados (Fig.8).  

Analisando conjuntamente o tempo para a coleta de uma amostra 

individual, bem como para um volume equivalente de sedimento (0,7 m3), foi 
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possível observar que a melhor relação entre tempo e volume de sedimento foi 

obtida com o trado de 8”. Isto se deve ao fato deste amostrador realizar a 

coleta de amostras individuais em um tempo intermediário (23,5 min.), mas se 

comportar com eficiência e agilidade semelhante à dos trados de maior 

diâmetro, na coleta de 0,7 m3 de sedimento. Além disso é necessário um 

menor número de amostras em relação aos maiores trados e, 

consequentemente, menos tempo e esforço físico.  

 

 

 
Figura 8 - Tempo para a coleta de amostras individuais (média ± desvio padrão) e tempo total 
para a coleta de um volume equivalente (0,7 m

3
) de sedimento, em função do diâmetro dos 

trados testados. O teste a posteriori de Tukey, considerando o tempo de coleta para cada 

amostra indicou p0,02 para todas as comparações e está representado pelas letras 
subescritas. Os números sobrescritos se referem à quantidade de amostras coletadas com 
cada trado. 

 

2. Distribuição dos grânulos em profundidade 

  O padrão de distribuição da abundância dos grânulos plásticos nas duas 

primeiras camadas de sedimento analisadas (entre 0-20 e 20-40 cm) foi 

semelhante (481 e 491 grânulos, respectivamente) (Fig. 9 A). Porém, valores 

maiores de abundância foram observados nas duas camadas seguintes, com o 

pico desta diferença sendo observado entre 40 e 60 cm, com 8% a mais de 

grânulos plásticos em relação às primeiras camadas. Entre 60 cm e 1,2 m de 
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profundidade foi observado um decréscimo acentuado na abundância média 

dos grânulos, seguida de uma redução mais sutil entre 1,2 e dois metros. Estes 

resultados demonstram que a maior ocorrência dos microplásticos não 

corresponde à superfície arenosa e, se analisado com a porcentagem 

cumulativa (Fig. 9 B), é possível confirmar a maior contribuição total em 

abundância destes microplásticos até um metro de profundidade. 

 

 
 

 
 

Figura 9 – (A) Distribuição representativa da média e (B) porcentagem cumulativa da 
abundância dos grânulos plásticos em 45 amostras, até dois metros de profundidade no 
sedimento arenoso. O detalhe tracejado na figura B indica a estabilização na abundância dos 
grânulos entre um e dois metros de profundidade. 
 

3. Desenho amostral considerando a amostragem de transectos 

 Considerando a abundância dos grânulos plásticos não foi observada 

diferença entre as médias nos diferentes intervalos. Por outro lado, a variação 

da precisão nos primeiros intervalos (maior número de amostras), indicada pelo 
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erro padrão, apresentam os menores valores associados. Porém, nestes são 

observados os maiores tempos para coleta em função do maior número de 

amostras. A análise conjunta destas informações indica que o intervalo com 

uma melhor relação entre tempo e precisão corresponde a 12 amostras em um 

transecto, havendo também uma boa relação de tempo, porém sem uma 

precisão tão eficaz, com a utilização de 9 amostras (Fig. 10). 

 

 

Figura 10 – Abundância dos grânulos plásticos (média, erro padrão e desvio padrão) e tempo 
total para a coleta de amostras, em um transecto na Enseada de Santos, de acordo com os 
intervalos considerados. Os números sobrescritos indicam a quantidade de amostras coletadas 
no transecto. Os intervalos correspondem aos diferentes espaçamentos em metros entre cada 
amostra em um transecto de mesma extensão. A linha tracejada indica a melhor relação entre 
estimativas e precisão.  
 

O cálculo da diferença mínima detectável (base de cálculo 20 

transectos) indicou a impossibilidade na estimativa da abundância de grânulos 

plásticos devido ao alto erro associado (= 1,09), ou seja, uma diferença 

mínima detectável equivalente a mais que o dobro do valor da média. Este 

resultado é uma consequência da acentuada variabilidade encontrada na área 

de estudo, que determina a amostragem de 9.598 transectos para a obtenção 

de uma estimativa com 5% na variação da média de grânulos, ou de 96 

transectos para uma variação 50% (Tab. 2). O tempo médio necessário para a 

realização de um transecto com 12 amostras é de, aproximadamente, 5 horas, 

o que reflete que, mesmo considerando a estimativa com um maior erro 
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associado, tal procedimento se mostra inviável para o monitoramento da 

abundância de grânulos. 

 

Tabela 2 – Quantidade de transectos (n) a ser utilizada com base nas variações (%) da média 

dos grânulos plásticos, obtida com 20 transectos. A fórmula n=(s
2
/)*(t+t) foi utilizada para 

este cálculo, sendo s
2
=153.015.493.951,00; t=2,093; t=1,328. 

 

Variação na média 
de grânulos (%) 

Diferença mínima detectável 

(, número absoluto de grânulos) 

Número de transectos 
(n) 

5 13665 9.589 

10 27331 2.397 

15 40996 1.066 

20 54662 599 

25 68327 384 

30 81993 266 

35 95658 196 

40 109324 150 

45 122989 118 

50 136655 96 

 

DISCUSSÃO 

Quase a metade dos grânulos plásticos produzidos é formada por 

resinas de polietileno e polipropileno (48%), as quais possuem densidade 

menor que a água do mar, fazendo com que estes microplásticos flutuem 

(PLASTICS EUROPE, 2008; ANDRADY, 2011). Em função desta 

característica, em um primeiro momento os grânulos perdidos no ambiente 

marinho são depositados na camada superficial do sedimento arenoso, o que 

possivelmente é norteador para os métodos de amostragem comumente 

utilizados (e.g. ASHTON et al., 2010; KARAPANAGIOTI et al., 2011), ou seja, 

que amostram os grânulos apenas na superfície do sedimento. Porém, estes 

desenhos não consideram uma característica importante dos ambientes 

costeiros que é o fato de que as praias funcionam como áreas de 

amortecimento entre a energia transportada pelo ambiente marinho e a zona 

costeira em si (MILLER & WARRICK, 2012). Este fato resulta em uma 

remobilização constante do sedimento e, devido a esta característica, 

pequenas partículas como os grânulos plásticos, são constantemente 

enterradas e desenterradas (WILLIAMS & TUDOR, 2001).  

Para que esta abordagem seja aplicada, é necessária uma ferramenta 

apropriada. E, considerando a diversidade de diâmetros existentes, o trado de 
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8” apresentou um esforço físico relativamente menor em relação ao tempo para 

obtenção das amostras, garantindo ainda a representatividade destas, fatores 

essenciais para um amostrador adequado (KREBS, 1999). Desta maneira, este 

amostrador permitiu um maior dinamismo na coleta, tornando as tarefas 

associadas a esta mais acessíveis. 

O grande desafio em se trabalhar com microplásticos é a escolha do 

desenho amostral mais adequado, devido à variabilidade inerente a este 

sistema. Visando a precisão nas estimativas de abundância dos grânulos, é 

sugerida a amostragem de 12 subunidades amostrais em um transecto 

perpendicular à linha da água. Porém, se o objetivo não for a precisão nas 

estimativas, este número poderá ser de 9 subunidades amostrais e, desta 

forma, obtendo uma maior rapidez na amostragem.  

A variabilidade inerente aos grânulos foi evidenciada pela grande 

quantidade de amostras necessárias a fim de obter uma estimativa da 

densidade de grânulos plásticos com uma variação de apenas 5% na média. 

Isto também foi observado em outros estudos (BARBOSA, comunicação 

pessoal; MANZANO, 2009) que realizaram amostragens através de transectos 

em praias arenosas. Apesar de considerarem áreas visualmente homogêneas 

e com extensões (paralelas à linha da água) menores do que no presente 

estudo (20 e 100 m) e um menor número de transectos (três a cinco), foi 

possível realizar o cálculo da diferença mínima detectável para compreender a 

variação na densidade dos grânulos dentro de cada um dos sistemas 

estudados. Nas 15 áreas amostradas por Manzano (2009) utilizando três 

transectos ao longo de uma faixa de 20 metros na praia foram observadas 

diferenças mínimas entre 22 e 184% das médias para a abundância de 

grânulos plásticos, com mais de 73% das áreas apresentando valores acima de 

50%. A mesma variabilidade foi observada nas duas praias amostradas por 

Barbosa (comunicação pessoal), utilizando cinco transectos em uma faixa de 

100 metros da praia, obtendo variações de 38 e 139% (Tab. 3). Considerando 

as diferenças inerentes a cada praia, um cuidado essencial a ser tomado nos 

estudos envolvendo este sistema e esta estratégia amostral é o cálculo da 

diferença mínima detectável, para que seja conhecido o erro associado à 

estimativa obtida.  
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Uma alternativa para contornar esta grande variabilidade seria a 

obtenção de amostras aleatórias em uma área que possua o maior 

adensamento de grânulos dentro da praia escolhida, i.e., áreas com 

características deposicionais e visualmente homogêneas. Considerando a 

distribuição dos grânulos ao largo da praia, na qual a diminuição na abundância 

destes grânulos ocorre à medida que se aproxima da linha da água, percebe-

se que a área correspondente à porção superior do pós-praia foi aquela em 

que foram obtidas as amostras para testar o diâmetro do trado. A aplicação do 

cálculo para a obtenção da diferença mínima detectável, em amostras 

aleatórias, considerou apenas os dados de abundância obtidos com o trado de 

8”, mostrando uma variação de 52%. Isto indica que, mesmo em áreas mais 

homogêneas, no que se refere ao adensamento dos grânulos a variabilidade é 

um componente inerente deste sistema. 

 

Tabela 3 – Variação na densidade e diferença mínima detectável, calculadas com base no 
número de transectos coletados por diferentes autores, para a obtenção de grânulos plásticos.  
 

Número de 

transectos (n) 

Diferença mínima 

detectável () 

Variação na 

densidade 
Tipo de amostragem Local de coleta 

Dado  

original de 

3 150,02 1,84 
Transectos dispostos 

em 20 m. 

Enseada de 

Santos (SP) 
Manzano, 2009 

3 266,34 0,22 
Transectos dispostos 

em 20 m. 

Enseada de 

Santos (SP) 
Manzano, 2009 

5 29709,05 1,39 
Transectos em uma 

área de 100 m. 

Praia Grande de 

Ubatuba (SP) 

Barbosa, dados 

não pub. 

5 47123,26 0,38 
Transectos em uma 

área de 100 m. 

Praia da Enseada 

do Guarujá (SP) 

Barbosa, dados 

não pub. 

20 299230,41 1,09 
Transectos aleatórios 

em 7 km 

Enseada de 

Santos (SP) 

Presente 

estudo 

23 1241,32 0,52 

Amostras aleatórias 

em uma área de 30 m 

x 10 m. 

Enseada de 

Santos (SP) 

Presente 

estudo 

 

Outra crítica ao desenho de amostragem aleatória, quando aplicado para 

a macrofauna de praias arenosas, é o fato deste não incluir o efeito da 

autocorrelação espacial (LEGENDRE, 1993). A maioria dos organismos 

encontrados neste compartimento apresenta padrões de distribuição espacial, 

que são respostas diretamente relacionadas a um ambiente que é espacial e 

temporalmente estruturado por gradientes em pequena escala (DEFEO & 

RUEDA, 2002). No caso dos grânulos plásticos o padrão de distribuição do 
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pós-praia também é heterogêneo, refletindo esta mesma influência. Portanto, 

para a estimativa da abundância destes, não deve ser considerada apenas a 

profundidade, mas também a distribuição diferencial e sua consequente 

variabilidade ao largo da praia. Em função disto a aplicação de uma análise de 

variância livre de hipótese, especialmente dentro de um contexto 

temporalmente mais restrito, seria provavelmente incapaz de detectar 

diferenças significativas entre os tempos analisados. Por outro lado, se 

analisadas num contexto de mudanças de tendência numa escala temporal 

mais ampla, por meio de regressão linear, teriam o seu padrão de distribuição 

espacial evidenciado, apresentando-se assim como uma ferramenta aplicável 

no acompanhamento quantitativo deste problema (ARMSTRONG, 2000). Para 

tanto, no caso da não utilização do método de transectos, é sugerida a divisão 

da área amostral, localizada no pós-praia, em três faixas, garantindo que seja 

coletado um mesmo número de amostras em cada uma delas, com todas estas 

considerando a profundidade de um metro. Esta é a profundidade onde ao 

menos 90% dos grânulos estão distribuídos ao longo de toda a Enseada de 

Santos, de acordo com o presente estudo. É necessário, porém, realizar uma 

amostragem exploratória para verificar se este padrão é também válido para 

outras praias arenosas com diferentes características. 

É importante enfatizar a necessidade do desenvolvimento de novos 

testes e estudos em praias com diferentes características, a fim de investigar 

se existe um padrão de distribuição espacial dos grânulos plásticos em três 

escalas (ao largo, ao longo e em profundidade) em uma mesma praia.  Bem 

como a influência das condições ambientais sobre o enterramento destes em 

diferentes sistemas. Pois, em locais onde os microplásticos possuem uma 

ampla ocorrência (como é o caso da Enseada de Santos), devido à 

variabilidade observada, seu monitoramento torna-se inviável devido ao grande 

esforço associado. Será esta uma verdade para todos os sistemas costeiros? 

Esta é uma sugestão deixada para estudos futuros, pois a ocorrência de 

grânulos plásticos no ambiente marinho é um tema de grande preocupação, 

com fortes tendências a um aumento cada vez maior, devido à grande 

utilização dos itens plásticos pela sociedade moderna (SHEAVLY & 

REGISTER, 2007; BARNES et al., 2009). 
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CAPÍTULO 2 – CONCENTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) EM GRÂNULOS PLÁSTICOS: 

VARIABILIDADE EM PEQUENA ESCALA EM PRAIAS ARENOSAS 

 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos plásticos são amplamente dispersos no ambiente marinho e 

o mesmo ocorre com sua matéria-prima, os grânulos plásticos, que são 

encontrados flutuando na superfície dos oceanos ou encalhados/enterrados em 

praias arenosas de todo o mundo (KUSUI & NODA, 2003; RIOS et al, 2010; 

KARAPANAGIOTI et al., 2011; TURNER & HOLMES, 2011). A poluição 

causada por resíduos plásticos, os quais incluem os grânulos, é um problema 

complexo e agravado pelas características inerentes a estes itens, os quais 

uma vez no ambiente dificultam a identificação de sua origem. E assim, 

tornam-se alvo de preocupação pela dificuldade em minimizar o problema, que 

causa prejuízos ao ambiente e aos animais, podendo levá-los à morte 

(HAMMER et al., 2012). Os impactos mais conhecidos e bem documentados 

na literatura são o enredamento e a ingestão de plásticos por animais, seguido 

do transporte e dispersão de espécies marinhas (LAIST, 1997; BARNES, 2002; 

GREGORY, 2009). Porém, uma das questões mais alarmantes e difícil de 

entender é o impacto causado pelos contaminantes associados aos 

microplásticos (HAMMER et al., 2012).  

Os grânulos plásticos, por serem um meio orgânico, adsorvem e 

transportam contaminantes hidrofóbicos (MATO et al., 2001; KARAPANAGIOTI 

& KLONTZA, 2008). Diversos são os poluentes adsorvidos pelos 

microplásticos, como metais, bifenilas policoradas (PCBs), dicloro-difenil-

tricloroetano (DDT) e seus metabólitos (DDD e DDE), nonifenóis (NP), 

hexacloro-ciclo-hexano (HCH) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) (ENDO et al., 2005; OGATA et al., 2009; TEUTEN et al., 2009; 

ASHTON et al., 2010; TAKADA, 2010; HIRAI et al., 2011; HESKETT et al., 

2012; HOLMES et al., 2012). No entanto, apesar do aumento no interesse dos 

pesquisadores, é reduzido o número de publicações utilizando grânulos 

plásticos como matriz para a análise de poluentes e, em especial, dos HPAs 

(e.g. MOORE et al., 2005; RIOS et al., 2007; FRIAS et al., 2010; 
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KARAPANAGIOTI et al., 2010; RIOS et al., 2010; KARAPANAGIOTI et al., 

2011; VAN et al., 2012; FRIES & ZARFL, 2012).  

Os HPAs são uma ampla e difundida classe de contaminantes que 

possuem potencial carcinogênico (SOCLO et al., 2000; BRUZZONITI et al., 

2010) e estão presentes nos diferentes compartimentos ambientais, sendo 

comumente encontrados no ambiente marinho (DOONG & LIN, 2004; ENDO et 

al., 2005). Devido ao potencial tóxico destes compostos, a EPA (Environmental 

Protection Agency) classificou 16 HPAs como prioritários para o monitoramento 

ambiental (ATSDR, 2007). 

A chegada de HPAs nos ambientes marinhos próximos a regiões 

altamente povoadas e industrializadas ocorre, principalmente, através de fontes 

antropogênicas, as quais são divididas em dois grupos. As fontes pirolíticas 

compreendem especialmente a combustão incompleta da matéria orgânica e 

as petrogênicas, derrames de petróleo bruto e seus derivados (McCREADY et 

al., 2000; SOCLO et al., 2000; BOONYATUMANOND et al., 2006). Diante disto, 

fica evidente a importância na identificação das fontes de HPAs, para a 

regulação de sua entrada no ambiente marinho (BOONYATUMANOND et al., 

2006). Estudos que buscam esta identificação utilizam o cálculo da razão entre 

os compostos e, em sua maioria, são realizados com sedimento como matriz 

de análise (YUNKER et al., 2002; BÍCEGO et al., 2006; SAHA et al., 2009; 

MARTINS et al., 2011). Recentemente esta ferramenta passou a ser adotada 

também em estudos cuja matriz é o plástico (RIOS et al., 2010; HIRAI et al., 

2011; FONTENELLE, 2011). 

Os estudos que utilizam grânulos plásticos como matriz para as análises 

de HPAs, em geral, incluem poucos pontos em seu desenho amostral, 

extrapolando os resultados obtidos para toda a área de estudo (e.g. RIOS et 

al., 2007; FRIAS et al., 2010; HIRAI et al., 2011; KARAPANAGIOTI et al.; 2011; 

FRIAS et al., 2011; VAN et al., 2012). Considerando que estes microplásticos 

são enterrados/encalhados em quantidades variáveis ao longo de uma 

determinada praia (MANZANO, 2009) e que a contaminação por HPAs é 

influenciada pela poluição local (HESKETT et al., 2012), este capítulo pretende 

testar a hipótese nula de que não existe uma variabilidade significativa, em 
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pequena escala, na concentração e composição de HPAs adsorvidos em 

grânulos plásticos.  

 

OBJETIVOS 

 Analisar a variabilidade na concentração e composição de HPAs 

adsorvidos em grânulos plásticos, bem como o potencial tóxico aos 

organismos; 

 Identificar as possíveis fontes de contaminação dos HPAs nas praias da 

Enseada de Santos, através do uso de razões entre os compostos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento amostral 

Em Dezembro de 2009 foram coletados grânulos plásticos ao longo de 

toda a extensão da Enseada de Santos, que compreende as praias 

pertencentes aos municípios de São Vicente e Santos. Esta região foi 

escolhida para amostragem em função da grande quantidade de grânulos 

registrada (MANZANO, 2009).  

Os grânulos visíveis na superfície arenosa foram coletados em 30 

pontos, aproximadamente equidistantes (Fig. 11; Anexo 2), do pós-praia com o 

auxílio de pinças e acondicionados em envelopes de papel alumínio. Os 

grânulos foram coletados aleatoriamente; independente de sua cor. 
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Figura 11 – (A) Mapa ilustrativo da Enseada de Santos e, em detalhe, a área de coleta,                     
(B) Indicação dos pontos de coleta superficial dos grânulos plásticos. 

  

 

Preparação do material e procedimento analítico 

As análises para a determinação de HPAs em grânulos plásticos foram 

realizadas no Laboratório de Química Orgânica Marinha (LABQOM, IO-USP), 

com grupos de grânulos (contendo aproximadamente 1g) para cada amostra. O 

procedimento analítico utilizado neste estudo foi modificado a partir da 

metodologia proposta pela UNEP (1992), descrita para análise de sedimentos 

marinhos. 

N 
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Preparação do material 

A fim de evitar qualquer contaminação no material a ser utilizado, a 

vidraria foi deixada em uma solução de água e detergente Extran alcalino 

(Merck) por aproximadamente 12 horas. Em seguida, o material foi enxaguado 

com água corrente e levado à mufla por 4 horas a 450 ºC, coberto com papel 

alumínio. As colunas de purificação foram enxaguadas em água corrente e 

lavadas com diclorometano (DCM)/n-hexano (1:1) (2x) e n-hexano (1x), pois 

não podem ser calcinadas.  

A sílica, a alumina e o sulfato de sódio, a serem utilizados na 

cromatografia de adsorção (clean up), foram calcinados por 4 horas a 450 ºC. 

Os adsorventes, sílica e alumina, foram 5% desativados com água Milli-Q pré-

extraída contendo n-hexano e, juntamente como o sulfato de sódio, foram 

mantidos em um dessecador até seu uso.  

 

 

Procedimento analítico 

As amostras foram colocadas em cartuchos de vidro e a elas, 

adicionados 100 L de surrogate (n-hexadeceno, n-eicoseno a 50 ng µL-1, 

naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 e perileno-d12 a 5 ng 

µL-1). Em seguida foram submetidas à extração por Soxhlet (Fig.12 A) durante 

8 horas com 80 mL de DCM/n-hexano (1:1) (v/v). Nos cartuchos, junto com as 

amostras, foi colocado sulfato de sódio, para evitar flutuação dos grânulos (Fig. 

12 B). 

Os extratos obtidos foram concentrados a, aproximadamente, 1 mL em 

um evaporador rotativo a vácuo (Fig. 12 C). O extrato concentrado foi então 

submetido à cromatografia de adsorção (clean up) em colunas (Fig. 12 D), 

usando sílica (3,2 g), alumina (1,8 g), 5% desativadas com água Milli-Q e 

sulfato de sódio (Fig. 12 E). Nesta etapa (clean up) foi realizada a eluição dos 

compostos em duas frações: hidrocarbonetos alifáticos (F1 - não apresentados 

neste estudo) e HPAs (F2), pela adição de 10 mL de n-hexano e 15 mL de 

DCM/n-hexano (3:7), respectivamente. 
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Figura 12 – Procedimento de extração e análise dos HPAs: (A) Extração das amostras em 
Soxhlet, (B) grânulos plásticos (amostra) no cartucho do Soxhlet, (C) concentração das 
amostras em evaporador rotativo a vácuo, D) colunas de cromatografia de adsorção, (E) 
sulfato de sódio, alumina e sílica contidos na coluna de adsorção. 
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Os extratos resultantes da F2 foram então concentrados em evaporador 

rotativo a vácuo, até um volume aproximado de 0,5 mL. Em seguida, foram 

transferidos para ampolas de vidro, aferidas a 1 ml e identificadas. Aos extratos 

finais de cada amostra foram adicionados 50 L de padrão interno 

cromatográfico (fluoranteno-d10). A identificação e quantificação dos HPAs 

foram realizadas em um cromatógrafo a gás (CG) acoplado a um 

espectrômetro de massas (EM) (Fig. 13). A recuperação do surrogate ficou 

entre 50 e 120%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Fluxograma com as etapas do método realizado para a análise de HPAs em 
grânulos plásticos. 

 

 

F1 
(Hidrocarbonetos alifáticos) 

F2 
(HPAs) 

Amostra (1,0 g) 
DCM/n-hexano (1:1)(v/v) 

 

Extração Soxhlet (8 h) 

 

Evaporação a vácuo 

 

Evaporação  

 
Evaporação  

 

10 mL n-hexano 
Purificação em coluna de adsorção 

 com 3,2 g sílica + 1,8 g alumina (5% desativadas) 15 mL DCM/n-hexano 

(3:7)(v/v) 

surrogate 

Padrão interno 

CG-EM 
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Os compostos analisados nos grânulos plásticos coletados na superfície 

das praias da Enseada de Santos estão listados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Compostos analisados em grânulos plásticos coletados na superfície arenosa da 
Enseada de Santos. Destaque das células na cor cinza para os HPAs prioritários. 
 

naftaleno -dimetilfluorenos -dimetilcrisenos 

-metilnaftalenos -metilfenantrenos benzo(b)fluoranteno 

bifenil -dimetilfenantrenos benzo(j)fluoranteno 

-etilnaftalenos fluoranteno benzo(k)fluoranteno 

-dimetilnaftalenos pireno benzo(e)pireno 

acenaftileno -metilfluorantenos benzo(a)pireno 

acenafteno reteno perileno 

-trimetilnaftalenos -metilpirenos indeno[1,2,3-c,d]pireno 

fluoreno benzo(c)fenantreno dibenzo(a,h)antraceno 

-metilfluorenos benzo(a)antraceno benzo(b)criseno 

fenantreno criseno benzo(g,h,i)perileno 

antraceno -metilcrisenos  

 

 

Análise dos dados 

A concentração dos HPAs nos grânulos plásticos foi analisada através 

da soma da concentração de todos os compostos identificados (-HPAs totais), 

bem como a soma da concentração dos 16 compostos considerados 

prioritários (-HPAs prioritários), para cada ponto de coleta, os quais foram 

comparados entre si. 

O potencial tóxico foi analisado com base nos valores de referência para 

TEL (Threshold Effect Level) e PEL (Probable Effect Level), e comparados às 

concentrações de HPAs nos grânulos plásticos. Para cada um dos compostos 

considerados existe um limiar de nível de efeitos, sendo TEL o limiar abaixo do 

qual a comunidade biológica não é negativamente afetada e PEL, o limiar 

acima do qual são esperados tais efeitos (MACDONALD et al., 1996).  

No Brasil, a Resolução CONAMA 344 define critérios para efeito de 

classificação do material a ser dragado. Estes critérios assemelham-se aos 

valores de referência regulamentados para TEL e PEL, tendo como base 

publicações de órgãos oficiais canadenses e norte-americanos. No presente 
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trabalho foram utilizados os valores de referência estabelecidos pela agência 

norte-americana NOAA (National Oceanographic Atmospheric Administration – 

Screening Quick Reference Tables, SQuiRTs) (BUCHMAN, 1999). Ainda 

assim, não existem critérios considerando os grânulos plásticos como matriz de 

análise; de forma que os resultados apresentados e discutidos neste capítulo 

utilizam como referência os valores existentes para sedimento marinho, e 

devem ser interpretados com cautela. 

Para analisar a variação na composição de HPAs ao longo da área de 

estudo foram utilizadas a análise de componentes principais (PCA) e o 

agrupamento hierárquico (cluster através da média de grupos - Group 

average), que realizam agrupamentos a partir da similaridade dos compostos 

existentes nos pontos amostrados. Para a PCA os dados foram padronizados 

por meio da divisão da concentração total de cada amostra pela concentração 

total de cada composto, a fim de compensar a diferença de magnitude entre os 

mesmos para o agrupamento dos pontos de coleta (KREBS, 1999). A plotagem 

dos pontos amostrados, na análise de ordenação, utilizou os eixos 1 e 2 da 

PCA, chamados de componentes principais, associados aos autovetores das 

variáveis (concentração de HPAs). Os autovetores indicam a influência das 

principais variáveis responsáveis pela diferenciação na composição de HPAs 

entre os pontos amostrais (QUINN & KEOUGH, 2002). Aqui, foram 

considerados os autovetores >|0,2| por possuírem contribuições mais 

expressivas dos compostos e também, a fim de limitar os compostos a serem 

plotados. Para a análise de agrupamento (cluster), após os dados terem sido 

padronizados, como explicado acima, foi obtida uma matriz de similaridade 

com base na distância Euclidiana - medida de distância entre dois objetos em 

um espaço multidimensional (QUINN & KEOUGH, 2002), em que, quanto maior 

a distância, menor a similaridade entre duas amostras (KREBS, 1999).  

As razões entre alguns compostos foram calculadas para identificar as 

possíveis fontes de contaminação (pirolítica ou petrogênica) existentes na área 

de coleta. Esta identificação seguiu as comparações comumente utilizadas em 

estudos de sedimentos e recentemente em grânulos plásticos, como segue: 
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 (1) antraceno/antraceno + fenantreno (Ant/(Ant+Fen)) (YUNKER et al., 

2002; YUNKER & MACDONALD, 2003; BÍCEGO et al., 2006; MILLE et 

al., 2007; SAHA et al., 2009; PIETZSCH et al., 2010; SILVA & BÍCEGO, 

2010; MARTINS et al., 2011; FONTENELLE, 2011) onde, valores <0,10 

indicam predominância da contaminação por fontes petrogênicas e 

valores >0,10 por fontes pirolíticas;  

 

 (2) fluoranteno/fluoranteno + pireno (Fltn/(Fltn+Pir)) (SICRE et al., 1987; 

MAGI et al., 2002; YUNKER et al., 2002; YUNKER & MACDONALD, 

2003; BÍCEGO et al., 2006; MILLE et al., 2007; SAHA et al., 2009; 

PIETZSCH et al., 2010; MARTINS et al., 2011; FONTENELLE, 2011) em 

que valores <0,40 sugerem predominância de fontes petrogênicas e 

valores >0,40 de fontes pirolíticas; 

 

 (3) benzo(a)antraceno/benzo(a)antraceno + criseno (BaAnt/(BaAnt+Cri)) 

(YUNKER et al., 2002; YUNKER & MACDONALD, 2003; BÍCEGO et al., 

2006; MILLE et al., 2007; SAHA et al., 2009; SILVA & BÍCEGO, 2010; 

MARTINS et al., 2011; FONTENELLE, 2011) onde valores <0,20 

indicam uma maior contaminação proveniente de fontes petrogênicas, 

entre 0,20 e 0,35 é indicativo de fontes petrogênicas ou pirolíticas e 

valores >0,35 a predominância de compostos de fontes pirolíticas; e 

 

  (4) indeno [1,2,3-c,d] pireno / indeno [1,2,3-c,d] pireno + benzo (g,h,i) 

perileno (IP/(IP+Bghi)) (SICRE et al., 1987; MAGI et al., 2002; YUNKER 

et al., 2002; YUNKER & MACDONALD, 2003; BÍCEGO et al., 2006; 

MILLE et al., 2007; SAHA et al., 2009; SILVA & BÍCEGO, 2010; 

MARTINS et al., 2011; FONTENELLE, 2011) com valores <0,20 

indicando a predominância de fontes petrogênicas e valores >0,20, de 

fontes pirolíticas. 
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RESULTADOS 

Foram detectados HPAs em grânulos plásticos em todos os pontos de 

coleta. A -HPAs totais apresentou uma variação expressiva ao longo da área 

amostrada, mesmo entre pontos adjacentes. Os valores variaram de 130 a 

27.735 ng g-1 (7.289±7.455 ng g-1; Tab. 5 A e B; e Fig. 14 A). As concentrações 

mais altas foram registradas nos pontos de coleta próximos à saída do canal do 

estuário, em São Vicente, (pontos 2, 4 e 5, com concentrações de 20.408, 

27.735 e 23.836 ng g-1, respectivamente) e em Santos (pontos 24 e 25 com 

21.565 e 12.093 ng g-1). Já as menores concentrações de HPAs foram 

observadas nos pontos 16, 18 e 30 (com concentrações de 567, 130, e 552 ng 

g-1, respectivamente). 

 

A -HPAs prioritários variou de 86,6 a 7.174 ng g-1 (2.145±2.179 ng g-1; 

Tab. 5 A e B; e Fig. 14 B). Em termos de distribuição espacial, foi observado 

um padrão semelhante ao descrito para -HPAs totais, com as maiores 

concentrações registradas nos pontos próximos à saída do canal do estuário, 

em São Vicente, (2, 3 e 4, com concentrações de 7.174, 5.643 e 6.815 ng g-1, 

respectivamente), mas também em alguns pontos da porção central da 

enseada, pontos 7 e 17 com 5.646 e 6.694 ng g-1, respectivamente. 

Novamente, à semelhança da -HPAs totais, as menores concentrações da -

HPAs prioritários foram registradas nos pontos 16, 18, e 20 (com 

concentrações de 250, 86,6 e 188 ng g-1, respectivamente). 
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Tabela 5A – Concentração dos compostos individuais, -HPAs totais e -HPAs prioritários (ng g
-1

) em grânulos plásticos coletados nos pontos de 1 a 15, das 
praias da Enseada de Santos. Valores precedidos pelo símbolo “<” indicam concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, valores estes específicos 
para cada composto. 

Pontos de Coleta 

Compostos         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

naftaleno 29,9 29,5 250 47,2 1.146 36,4 38,2 8,62 10,1 14,9 2,83 5,12 475 15,3 <1,60 

-metilnaftalenos 46,7 100 213 182 2.900 31,0 19,1 15,0 21,5 15,0 6,15 5,95 605 55,5 <1,30 

bifenil 5,02 54,9 66,5 41,4 91,2 15,4 4,37 18,9 4,93 4,41 1,48 2,13 2.321 9,41 9,72 

-etilnaftalenos 27,8 70,6 63,5 183 802 19,6 14,2 13,0 16,8 18,3 <2,60 2,95 177 48,0 <2,60 

-dimetilnaftalenos 214 893 531 1.962 6.094 221 95,3 132 202 257 15,2 35,8 2.020 710 <2,60 

acenaftileno 31,3 233 210 47,5 8,68 285 301 5,17 30,6 13,0 <3,70 27,8 <3,70 <3,70 <3,70 

acenafteno 5,04 32,1 655 36,0 127 5,61 2,50 5,58 4,47 20,3 <1,30 <1,30 31,9 8,01 <1,30 

-trimetilnaftalenos 396 1.704 720 2.824 5.274 496 124 419 439 1.029 14,3 43,1 956 867 10,5 

fluoreno 10,8 70,6 584 52,1 131 13,9 4,77 29,7 8,69 252 <1,30 3,29 1.008 14,9 18,8 

-metilfluorenos 88,7 527 295 931 802 151 33,9 75,5 33,7 483 3,03 24,3 165 153 12,2 

fenantreno 40,9 185 1.038 258 453 94,2 17,5 65,0 72,3 195 4,11 16,8 376 60,0 37,8 

antraceno 28,8 39,7 106 21,6 27,9 37,3 9,80 5,18 9,61 34,3 4,47 11,2 6,00 <1,10 8,78 

-dimetilfluorenos 163 461 313 2.023 516 115 89,5 89,4 106 610 <1,30 59,1 49,3 80,6 38,8 

-metilfenantrenos 464 907 578 1.738 1.531 566 90,0 191 412 1.178 34,6 96,0 244 301 83,6 

-dimetilfenantrenos 588 1.072 717 1.849 1.741 774 114 210 588 1.332 65,7 215 457 422 <2,20 

fluoranteno 42,1 328 77,6 405 66,3 67,2 219 42,4 30,6 52,6 2,17 21,5 22,7 7,21 37,6 

-metilfluorantenos 213 1.887 946 3.449 347 207 135 97,5 373 784 118 314 93,5 <1,30 76,1 

pireno 59,7 1.326 316 937 148 87,1 511 66,9 106 390 10,5 78,2 20,2 5,63 25,8 

reteno 115 102 225 154 56,3 26,0 133 27,8 42,5 38,1 9,38 <1,30 36,9 <1,30 101 

-metilpirenos 53,9 519 289 1.011 81,2 38,5 271 21,2 72,7 125 5,78 61,0 13,1 <1,30 <1,30 

benzo(c)fenantreno <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 15,8 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 

benzo(a)antraceno 7,32 87,3 37,3 198 22,6 25,1 31,4 5,80 5,71 23,9 <1,20 9,87 4,56 <1,20 14,1 

criseno 161 995 615 1.331 163 124 289 281 313 164 16,9 240 346 214 173 

-metilcrisenos 434 1.467 1.113 3.407 360 274 295 84,3 741 366 599 493 295 36,1 78,4 

-dimetilcrisenos 461 1.883 999 2.581 439 192 297 67,3 671 401 605 449 326 51,7 97,5 

benzo(b)fluoranteno 59,2 380 125 155 32,8 29,7 124 28,5 57,4 43,4 71,0 57,5 22,7 <1,30 56,4 

benzo(j)fluoranteno 53,6 499 129 161 33,5 27,0 177 31,1 52,1 37,6 53,3 73,2 30,9 <1,30 55,4 

benzo(k)fluoranteno 44,0 511 83,8 62,8 23,5 23,7 164 25,9 42,9 24,3 36,2 57,0 24,7 <1,30 30,9 

benzo(e)pireno 122 1.024 472 592 130 119 296 55,1 372 223 210 413 97,5 19,8 141 

benzo(a)pireno 13,1 506 163 292 39,8 19,9 207 12,1 54,4 31,9 <1,10 84,2 15,5 <1,10 <1,10 

perileno <1,20 502 154 290 10,5 7,22 128 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 

indeno[1,2,3-c,d]pireno 116 1.048 402 144 99,5 527 2.346 93,3 341 168 43,3 435 54,3 84,9 122 

dibenzo(a,h)antraceno <1,00 124 45,1 39,8 <1,00 13,6 148 5,09 22,9 11,8 55,7 38,9 6,40 <1,00 53,8 

benzo(b)criseno <1,10 123 47,2 53,2 <1,10 2,41 97,1 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 34,7 <1,10 <1,10 <1,10 

benzo(g,h,i)perileno 71,7 718 305 277 135 526 1.608 64,8 290 115 59,1 312 36,3 <1,20 46,3 

                

-HPAs totais 4.170 20.408 12.886 27.735 23.836 5.202 8.451 2.297 5.550 8.458 2.056 3.732 10.342 3.179 1.342 

-HPAs prioritários 876 7.174 5.643 6.815 2.823 2.037 5.646 776 1.666 1.949 418 1.636 2.525 413 680 
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Tabela 5B – Concentração dos compostos individuais, -HPAs totais e -HPAs prioritários (ng g
-1

) em grânulos plásticos coletados nos pontos de 16 a 30, 
das praias da Enseada de Santos. Valores precedidos pelo símbolo “<” indicam concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, valores estes 
específicos para cada composto. 

Pontos de Coleta 

Compostos 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

naftaleno 4,52 7,72 52,6 31,5 132 34,0 29,3 97,9 130 208 70,3 63,7 80,8 44,4 29,9 

-metilnaftalenos 3,03 5,26 3,45 6,75 28,6 19,7 4,99 7,06 35,6 76,8 3,79 90,7 54,9 91,8 4,34 

bifenil <1,30 1,85 4,56 2,85 12,3 6,01 3,03 8,28 13,5 48,1 6,14 33,7 55,7 11,7 4,00 

-etilnaftalenos <2,60 <2,60 <2,60 5,15 21,1 9,64 <2,60 <2,60 22,3 24,0 <2,60 93,6 38,7 29,3 <2,60 

-dimetilnaftalenos 15,1 29,1 <2,60 33,4 235 120 22,9 17,8 191 186 10,9 1.304 326 260 11,9 

acenaftileno <3,70 123 <3,70 20,6 <3,70 5,12 62,4 27,9 19,3 63,3 9,60 22,6 6,38 14,1 22,8 

acenafteno <1,30 3,48 <1,30 1,75 <1,30 2,56 <1,30 <1,30 <1,30 5,25 <1,30 36,1 13,5 4,52 <1,30 

-trimetilnaftalenos 26,4 27,9 17,1 71,4 264 139 34,1 19,9 403 163 25,9 2.650 593 257 20,2 

fluoreno <1,30 46,4 <1,30 3,63 <1,30 5,39 <1,30 <1,30 8,20 41,6 <1,30 46,9 66,8 10,8 1,93 

-metilfluorenos <1,30 41,9 <1,30 24,0 8,61 9,86 <1,30 <1,30 173 68,7 7,75 401 172 147 <1,30 

fenantreno 8,25 743 9,72 36,0 20,6 25,8 13,7 14,8 145 44,1 16,9 130 67,8 47,9 12,2 

antraceno 2,33 51,3 <1,10 12,6 <1,10 3,90 15,8 4,97 8,86 47,8 4,03 21,8 5,44 8,64 4,63 

-dimetilfluorenos <1,30 22,0 <1,30 67,8 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 408 166 <1,30 366 117 382 <1,30 

-metilfenantrenos 30,5 241 <2,20 145 23,5 66,3 28,7 26,3 1.325 270 65,7 542 227 1.137 25,6 

-dimetilfenantrenos 52,6 324 <2,20 260 44,5 87,7 45,8 43,0 1.514 328 91,0 787 465 1.434 65,9 

fluoranteno 7,54 1.687 <1,30 146 9,12 9,22 31,7 8,14 247 96,1 17,4 54,7 15,3 52,3 7,64 

-metilfluorantenos 10,7 431 <1,30 77,5 <1,30 <1,30 16,8 <1,30 993 216 76,7 129 28,5 273 <1,30 

pireno 6,29 904 <1,30 178 <1,30 13,1 38,4 7,06 1.224 386 111 128 55,8 419 5,53 

reteno 10,4 9,76 <1,30 73,1 <1,30 <1,30 40,0 <1,30 206 93,1 21,4 63,8 34,9 84,7 11,5 

-metilpirenos 2,84 147 <1,30 321 <1,30 <1,30 28,8 <1,30 3.622 1.642 403 268 276 1.544 <1,30 

benzo(c)fenantreno <1,20 3,46 <1,20 19,7 <1,20 <1,20 9,56 <1,20 113 51,4 <1,20 <1,20 <1,20 48,0 <1,20 

benzo(a)antraceno <1,20 329 <1,20 23,1 <1,20 2,41 6,88 <1,20 155 43,7 6,83 15,7 6,25 47,6 <1,20 

criseno 39,5 828 11,3 259 14,6 51,2 287 65,0 1.021 633 57,7 111 166 268 32,9 

-metilcrisenos 40,2 257 3,67 350 <1,20 41,3 103 98,0 3.645 1.539 124 200 318 1.117 20,7 

-dimetilcrisenos 64,7 188 <1,20 423 <1,20 125 75,6 127 3.656 2.019 465 105 533 1.321 33,2 

benzo(b)fluoranteno 13,9 491 <1,30 106 <1,30 <1,30 144 <1,30 207 199 <1,30 16,7 31,7 83,2 <1,30 

benzo(j)fluoranteno 18,8 440 <1,30 83,6 <1,30 <1,30 210 <1,30 230 125 <1,30 24,0 37,3 88,4 <1,30 

benzo(k)fluoranteno 13,9 382 <1,30 104 <1,30 <1,30 137 <1,30 178 124 <1,30 18,0 17,7 67,8 <1,30 

benzo(e)pireno 38,2 532 <1,30 233 <1,30 119 165 277 829 1.102 92,1 39,5 141 282 31,0 

benzo(a)pireno 3,44 511 <1,10 68,4 <1,10 <1,10 13,3 11,7 311 267 34,4 18,6 34,1 132 <1,10 

perileno <1,20 104 <1,20 12,9 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 76,7 <1,20 <1,20 16,5 <1,20 39,3 <1,20 

indeno[1,2,3-c,d]pireno 65,3 547 <1,00 228 <1,00 118 596 555 150 1.060 144 12,4 86,0 282 125 

dibenzo(a,h)antraceno <1,00 111 <1,00 13,7 <1,00 20,5 20,0 <1,00 <1,00 120 <1,00 <1,00 13,4 21,5 <1,00 

benzo(b)criseno <1,10 36,7 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 

benzo(g,h,i)perileno 76,0 401 <1,20 191 <1,20 163 212 313 300 634 124 12,8 50,9 291 66,4 

                

-HPAs totais 567 10.009 130 3.634 837 1.208 2.404 1.745 21.565 12.093 2.000 7.826 4.141 10.343 552 

-HPAs prioritários 250 6.694 86,6 1.323 188 445 1.588 1.105 3.876 3.803 567 710 691 1.649 311 
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Figura 14 – Distribuição da (A) -HPAs totais e (B) -HPAs prioritários (ng g
-1

) adsorvidos em 
grânulos plásticos coletados na superfície arenosa das praias da Enseada de Santos. 

 

 

Os valores de referência para o potencial tóxico dos HPAs (-HPAs) em 

sedimentos marinhos propostos pela NOAA, os quais consideram apenas 

alguns dos compostos analisados neste estudo, são 1.684 e 16.770 ng g-1 para 

TEL e PEL respectivamente (Tab. 6). Já as concentrações registradas em 

grânulos plásticos variaram de 76,89 a 5.345 ng g-1. Assim, a -HPAs, para a 

maioria das áreas de coleta (70%), registrou valores abaixo do limiar de nível 

de efeitos potencialmente danosos à biota (TEL). Nas demais áreas (2, 3, 4, 5, 

7, 13, 17, 24 e 25) as concentrações foram intermediárias entre TEL e PEL 

(Tab. 6). 
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Considerando individualmente as concentrações dos compostos 

registrados e, comparando aos valores de referência propostos pela NOAA 

(BUCHMAN, 1999), foram observadas concentrações acima de PEL em alguns 

dos HPAs considerados (Tab. 6). Dentre estes está o acenaftileno, que 

apresentou concentrações acima de PEL em um maior número de pontos 

amostrados (2, 3, 6 e 7), seguido do fluoreno (pontos 3, 10 e 13) e do criseno 

(pontos 2, 4 e 24). O ponto 3 pode ser considerado aquele com um maior 

potencial tóxico aos organismos, pois registrou concentrações acima dos 

valores de referência para PEL em um maior número de compostos 

(acenaftileno, acenafteno, fluoreno e fenantreno).  

 

Em se tratando de risco aos organismos, o naftaleno, acenafteno e 

fenantreno representam a maior ameaça, por possuírem concentrações acima 

dos valores de referência para PEL em alguns dos pontos amostrados. Já o 

antraceno, benzo(a)antraceno, pireno e benzo(a)pireno, um menor risco aos 

organismos bênticos, pois possuem concentrações abaixo dos valores de 

referência para TEL na maior parte dos pontos. 
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Tabela 6 – Concentração dos compostos individuais e -HPAs considerados (ng g
-1

), em grânulos plásticos e os valores de referência para TEL e PEL, 
considerados para sedimentos marinhos (ng g

-1
). Células marcadas com: cinza escuro – concentrações acima dos valores de referência para PEL; cinza – 

concentrações entre os valores de referência para TEL e PEL; branco – concentrações abaixo dos valores de referência para TEL. Valores precedidos pelo 
símbolo “<” indicam concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, valores estes específicos para cada composto. 
 
Pontos de 

   Coleta 

Compostos -HPAs 

 naftaleno acenaftileno acenafteno fluoreno fenantreno antraceno fluoranteno pireno benzo(a)antraceno criseno benzo(a)pireno dibenzo(a,h)antraceno 

1 29,89 31,25 5,04 10,82 40,93 28,80 42,07 59,69 7,32 161,47 13,13 <1,00 430,51 

2 29,54 232,98 32,14 70,61 185,42 39,73 327,81 1.325,58 87,30 994,92 505,60 123,83 3.955,47 

3 249,67 209,71 655,13 583,59 1.038,39 105,80 77,61 315,52 37,26 615,40 163,14 45,13 4.096,38 

4 47,21 47,52 35,99 52,11 257,82 21,57 405,24 937,09 198,5 1.330,54 292,23 39,77 3.665,58 

5 1.145,61 8,68 127,41 130,56 453,29 27,88 66,29 147,70 22,61 162,59 39,76 <1,00 2.332,47 

6 36,39 285,49 5,61 13,90 94,23 37,25 67,16 87,11 25,11 123,64 19,90 13,55 809,34 

7 38,24 301,22 2,50 4,77 17,45 9,80 218,69 511,19 31,40 288,79 207,36 147,96 1.779,37 

8 8,62 5,17 5,58 29,73 64,98 5,18 42,36 66,92 5,80 281,20 12,15 5,09 532,78 

9 10,06 30,63 4,47 8,69 72,29 9,61 30,60 105,73 5,71 313,28 54,37 22,95 668,38 

10 14,86 13,00 20,27 252,00 195,33 34,27 52,58 389,84 23,89 163,89 31,87 11,82 1.203,62 

11 2,83 <3,70 <1,30 <1,30 4,11 4,47 2,17 10,47 <1,20 16,85 <1,10 55,67 97,07 

12 5,12 27,80 <1,30 3,29 16,80 11,17 21,47 78,23 9,87 240,19 84,18 38,92 537,14 

13 475,14 <3,70 31,93 1.008,28 376,49 6,00 22,70 20,19 4,56 345,72 15,49 6,40 2.312,99 

14 15,31 <3,70 8,01 14,86 59,97 <1,10 7,21 <1,30 <1,20 214,09 <1,10 <1,00 326,48 

15 <1,60 <3,70 <1,30 18,81 37,75 8,78 37,56 25,76 14,08 173,45 <1,10 53,79 370,38 

16 4,52 <3,70 <1,30 <1,30 8,25 2,33 7,54 6,29 <1,20 39,51 3,44 <1,00 72,39 

17 7,72 123,28 3,48 46,40 743,28 51,35 1.686,82 903,54 329,21 828,40 511,01 110,90 5.345,37 

18 52,57 <3,70 <1,30 <1,30 9,72 <1,10 <1,30 <1,30 <1,20 11,28 <1,10 <1,00 74,47 

19 31,49 20,55 1,75 3,63 36,04 12,61 146,03 178,23 23,10 259,34 68,40 13,72 794,91 

20 131,51 <3,70 <1,30 <1,30 20,59 <1,10 9,12 <1,30 <1,20 14,60 <1,10 <1,00 176,62 

21 33,97 5,12 2,56 5,39 25,84 3,90 9,22 <1,30 2,41 51,20 <1,10 20,50 173,34 

22 29,26 62,43 <1,30 <1,30 13,67 15,83 31,68 38,40 6,88 287,41 13,34 20,05 519,14 

23 97,94 27,91 <1,30 <1,30 14,83 4,97 8,14 <1,30 <1,20 64,97 11,72 <1,00 237,93 

24 130,35 19,34 <1,30 8,20 144,74 8,86 246,93 1.223,99 155,35 1.021,10 311,36 <1,00 3.270,42 

25 208,39 63,30 5,25 41,57 44,05 47,82 96,09 385,72 43,74 632,78 267,20 119,64 1.955,56 

26 70,32 9,60 <1,30 <1,30 16,86 4,03 17,35 111,00 6,83 57,68 34,38 <1,00 328,35 

27 63,66 22,59 36,12 46,90 130,13 21,80 54,67 128,05 15,70 110,77 18,57 <1,00 649,08 

28 80,81 6,38 13,47 66,81 67,82 5,44 15,33 55,78 6,25 166,50 34,09 13,42 532,09 

29 44,40 14,07 4,52 10,83 47,85 8,64 52,34 418,61 47,60 268,34 132,45 21,50 1.071,16 

30 29,87 22,80 <1,30 1,93 12,21 4,63 7,64 <1,30 <1,20 32,94 <1,10 <1,00 117,94 

TEL 34,57 5,87 6,71 21,17 86,68 46,85 112,82 152,66 74,83 107,77 88,81 6,22 1.684,06 

PEL 390,64 127,87 88,9 144,35 543,53 245 1.493,54 1.397,6 692,53 845,98 763,22 134,61 16.770,40 
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A análise de componentes principais (PCA) para a composição de HPAs 

em grânulos plásticos apresenta autovalores cujo primeiro componente 

principal (PC1) explica 39,6% da variação dos dados encontrados, enquanto o 

segundo componente principal (PC2), 19,9%. Apenas estes dois componentes 

são responsáveis por 59,5% da variação existente.  

 

Os pontos de coleta foram agrupados em três grupos distintos (I, II e III) 

de acordo com a similaridade na composição de HPAs (Fig. 15 A e B). Os 

principais grupos observados foram assim divididos: Grupo I – formado pelos 

pontos de coleta 5, 13, 14, 20 e 27, agrupados pela maior abundância relativa 

do naftaleno, -metilnaftalenos e -trimetilnaftalenos; e menor contribuição de 

-metilpirenos e -dimetilcrisenos. Grupo II – formado pelos pontos 7, 22 e 23, 

com maior abundância relativa de benzo(g,h,i)perileno, indeno[1,2,3-c,d]pireno 

e benzo(e)pireno; e menor contribuição, em proporção, de -metilcrisenos e -

metilfluorantenos.  

 

O Grupo III inclui os demais pontos, agrupados em um grande grupo 

formado por três grupos menores, sem a predominância evidente de 

compostos específicos. O ponto 11 não faz parte de nenhum dos grupos 

devido à maior proporção de -dimetilcrisenos, -metilpirenos e -

metilfluorantenos; já o ponto 18 está separado dos grandes grupos devido à 

maior proporção de naftaleno. Dentre os compostos que registraram as 

maiores influências estão os alquilados (-dimetilcrisenos, -metilcrisenos, -

metilpirenos, -metilfluorantenos, -metilnaftalenos e -trimetilnaftalenos) e os 

de alto peso molecular, especialmente indeno[1,2,3-c,d]pireno e 

benzo(g,h,i)perileno.  
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Figura 15 – Análise dos componentes principais (PCA) considerando (A) abundância relativa 
dos compostos presentes em maiores proporções, (B) áreas de coleta agrupadas de acordo 
com a similaridade (cluster distância Euclidiana e média de grupos) na composição obtida em 
grânulos plásticos. Os círculos com linhas contínuas representam os agrupamentos com 
ligações mais fracas (distância Euclidiana = 39) e as linhas tracejadas, as ligações mais fortes 
(distância Euclidiana = 19), de acordo com esta composição. 
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A contaminação da área de coleta, indicada pelos resultados das razões 

calculadas, está apresentada na figura 16. A razão Ant/(Ant+Fen) resultou em 

valores entre 0,02 e 0,54. Mais da metade dos resultados (63,4%) são 

indicativos de fontes pirolíticas, os quais se alternam com valores que sugerem 

a entrada proveniente de fontes petrogênicas (Fig. 16 A). A razão 

Fltn/(Fltn+Pir) apresentou valores entre 0,11 e 0,90, sugerindo, em metade dos 

pontos amostrados, a predominância de fontes pirolíticas e na outra metade, de 

fontes petrogênicas de contaminação (Fig. 16 B). Outra razão calculada, 

BaAnt/(BaAnt+Cri), variou de 0,00 a 0,28, com quase a totalidade dos pontos 

(29 dos 30 pontos coletados) sugerindo uma contaminação predominante por 

compostos provenientes de fontes petrogênicas (Fig. 16 C). Por fim, a razão 

IP/(IP+Bghi) apresentou valores entre 0,33 e 0,99, os quais sugerem a 

predominância de contaminantes provenientes de fontes pirolíticas em todos os 

pontos coletados (Fig. 16 D). 

 

Ao analisar o resultado das quatro razões calculadas para os pontos de 

coleta individualmente, não foi possível observar a predominância das fontes 

de contaminação (pirolítica ou petrogênica) para nenhum dos pontos. Sendo, 

desta forma, sugerida a contaminação de HPAs de ambas as fontes, 

petrogênica e pirolítica. 
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Figura 16 – Razões calculadas para a identificação das fontes de contaminação de HPAs em 
grânulos plásticos coletados na superfície arenosa das praias da Enseada de Santos. 
Abreviação dos compostos: Ant=antraceno, Fen=fenantreno, Fltn=fluoranteno, Pir=pireno, 
BaAnt=benzo(a)antraceno, Cri=criseno, IP=indeno[1,2,3-c,d]pireno, Bghi=benzo(g,h,i)perileno. 
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DISCUSSÃO 

Ao longo das praias da área de estudo foi observada uma alta 

variabilidade na concentração de HPAs em grânulos plásticos, a qual ocorre 

devido às características da matriz analisada. Pois os grânulos plásticos, uma 

vez perdidos no ambiente marinho, podem percorrer longas distâncias, 

movidos pela ação dos ventos e das correntes superficiais (IVAR DO SUL et 

al., 2009), não sendo possível determinar o tempo de exposição destes 

microplásticos no ambiente, bem como sua origem. Portanto, fatores como 

tempo de exposição e disponibilidade dos contaminantes presentes na água do 

mar, na atmosfera ou mesmo na própria praia são responsáveis pela 

variabilidade na concentração destes poluentes nos grânulos plásticos (OGATA 

et al., 2009; TEUTEN et al., 2009). 

Manzano (2009) utilizou um método de modelagem numérica para 

analisar a dinâmica de dispersão dos grânulos plásticos, considerando o 

Estuário de Santos e São Vicente como fonte de perda destes microplásticos. 

A partir desta área, o modelo estima que os grânulos provenientes do canal de 

Santos, onde está localizado o Porto, em médio prazo (um mês) poderiam ser 

depositados preferencialmente nas praias da enseada. Esta dispersão ocorre 

através das correntes do canal (HARARI & GORDON, 2001) e também pelas 

correntes de maré, ondas e vento (MAGINI et al., 2007) em direção às praias. 

O fato dos grânulos plásticos depositados nas praias apresentarem HPAs 

adsorvidos pode ser influenciado pela presença destes poluentes no alto 

estuário, onde foram registradas altas concentrações nos sedimentos 

(NISHIGIMA et al., 2001; MEDEIROS & BÍCEGO, 2004) e, consequentemente, 

nas massas de água que fluem em direção ao canal de Santos e então às 

praias (BONETTI, 2000). Uma vez que o canal do estuário é considerado uma 

fonte de perda dos grânulos e, neste local foi relatada a existência de HPAs no 

sedimento, espera-se que durante o transporte até as praias, os grânulos 

plásticos adsorvam os poluentes disponíveis. O fato dos microplásticos 

poderem ser perdidos em momentos distintos, e assim, tendo contato com 

diferentes concentrações de contaminantes e sendo depositados em diferentes 

locais da enseada, pode explicar a alta variabilidade em pequena escala 

registrada neste estudo. Além disso, a adsorção dos poluentes pode ocorrer da 
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atmosfera, do mar, como em locais com maior concentração de compostos, 

i.e., manchas de óleo provenientes de derramamentos.  

Considerando a dinâmica da circulação local e o padrão de acumulação 

dos grânulos, é possível considerar que a maior parte destas partículas seja 

proveniente de fontes próximas, por exemplo, o porto. Neste contexto, os 

grânulos plásticos são particularmente importantes em relação a outras 

matrizes, como o sedimento, devido à adsorção dos contaminantes orgânicos 

ser facilitada pela maior afinidade destes pelos plásticos (TEUTEN et al., 2007). 

Neste sentido, os grânulos plásticos tem se mostrado uma ferramenta em 

potencial para o monitoramento da poluição por contaminantes em uma área 

(KARAPANAGIOTI et al., 2010; VAN et al., 2012). O que vem sendo 

demonstrado pelo Projeto International Pellet Watch, com o monitoramento da 

poluição em todo o mundo (OGATA et al., 2009; HIRAI et al., 2011; HESKETT 

et al., 2012) através dos resultados da distribuição de poluentes orgânicos 

adsorvidos apenas nos grânulos plásticos amarelados (TAKADA, 2006). Esta 

iniciativa padroniza os microplásticos a serem analisados, pois visa à 

comparação entre diferentes áreas, uma vez que a cor está associada à foto-

oxidação. Esta, de certa forma, indica o tempo de exposição dos grânulos no 

ambiente e, consequentemente, a probabilidade de maior ou menor adsorção 

dos poluentes. Porém, para analisar a variabilidade na concentração de HPAs 

em uma única área, como demonstrado pelo presente estudo, é recomendada 

a amostragem aleatória de grânulos plásticos e em diversos pontos de uma 

única praia. Desta forma, os dados obtidos indicam os reais riscos de 

contaminação associados aos grânulos disponíveis no ambiente. 

A maior parte da bibliografia que utiliza fragmentos e grânulos plásticos 

como matriz para análise de HPAs considera apenas os 16 compostos 

prioritários. Sendo assim, os dados disponíveis para a costa de Portugal 

descrevem as concentrações mais altas de HPAs em microplásticos 

provenientes de áreas próximas e potencialmente poluídas (FRIAS et al., 

2010). Padrão semelhante foi observado em amostras de fragmentos e 

grânulos plásticos obtidos em áreas industrializadas de Los Angeles, os quais 

registraram concentrações de HPAs de até 12.000 ng g-1 (RIOS et al., 2007). 

Assim como as regiões próximas às indústrias, as praias urbanas também 
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possuem concentrações elevadas (9.297 ng g-1) em microplásticos (HIRAI et 

al., 2011). Portanto, as concentrações de HPAs obtidas em diversos pontos da 

área de estudo seguem a tendência dos grânulos plásticos coletados em áreas 

urbanas, industrializadas e parcialmente poluídas, com elevadas 

concentrações (HIRAI et al., 2011). De forma oposta, os microplásticos 

coletados em ilhas oceânicas registram baixas concentrações de poluentes 

orgânicos persistentes (e.g. PCBs, DDTs e HCHs) similares às obtidas em 

amostras de mar aberto, pois refletem a poluição das áreas ao redor 

(HESKETT et al., 2012). Estas baixas concentrações também foram 

registradas em HPAs para alguns dos pontos da Enseada de Santos. Isto 

sugere que em algumas áreas pode haver uma subestimativa na concentração 

de poluentes pelo acaso, devido à coletas pontuais ou mesmo às baixas 

concentrações locais de poluentes. 

O potencial tóxico, observado em HPAs adsorvidos em grânulos 

plásticos no presente estudo foi semelhante aos resultados obtidos para o 

litoral do Paraná (1.365 – 5.522 ng g-1) (FONTENELLE, 2011) os quais, em sua 

maioria, estão no limite entre TEL e PEL. Tal padrão já havia sido relatado para 

a região em amostras de sedimento do alto estuário, especialmente nos pontos 

próximos ao Complexo Industrial de Cubatão (NISHIGIMA et al., 2001; 

BÍCEGO et al., 2006), mesmo havendo uma maior afinidade dos HPAs pelos 

plásticos em relação ao sedimento (TEUTEN et al., 2009). Áreas circunvizinhas 

aos polos industriais, como ocorre na costa nordeste da Inglaterra, relatam 

concentrações altamente tóxicas de HPAs no sedimento (WOODHEAD et al., 

1999). A área de estudo está localizada nas proximidades do Complexo 

Industrial de Cubatão, porém, os resultados sugerem uma potencial, e não alta, 

toxicidade aos organismos da região. Este é um fato que pode retratar a 

realidade do local, porém é importante utilizar estes valores de referência com 

cautela, uma vez que não foram propostos especificamente para os plásticos. 

No que se refere à composição dos HPAs, não houve um padrão entre 

os pontos de coleta analisados, porém foi registrada a predominância de 

compostos alquilados (-dimetilnaftalenos, -trimetilnaftalenos, -

metilcrisenos). Na área de estudo, a entrada destes compostos pode ocorrer 

através do intenso tráfego de embarcações rumo ao Porto de Santos 
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(MARTINS, 2005; PIETZSCH et al., 2010). Já os compostos de alto peso 

molecular, como o indeno[1,2,3-c,d]pireno e benzo(g,h,i)perileno, os quais 

também foram observados em altas proporções neste estudo, são indicativos 

da contaminação por fontes pirolíticas. O que pode ser explicado pela 

proximidade do Complexo Industrial de Cubatão e, invariavelmente, os 

compostos chegam às praias através da atmosfera, a qual é uma das principais 

rotas de transporte dos poluentes orgânicos (BIDLEMAN, 1988).  

As razões utilizadas sugerem uma mistura de fontes petrogênicas e 

pirolíticas na Enseada de Santos. As características dos compostos utilizados 

nas razões muitas vezes fazem com que uma determinada razão apresente 

resultados opostos à outra razão testada. Por exemplo, o fenantreno é um 

composto que ocorre em maior concentração no petróleo, enquanto o 

antraceno é normalmente associado a fontes pirolíticas (BUDZINSKI et al., 

1997; BAUMARD, 1998; TAM et al., 2001). Assim, a razão Ant/(Ant+Fen), 

indicou a existência de ambos na área e, proporções semelhantes. Já a 

predominância do fluoranteno sobre o pireno, em sedimentos, é atribuída a 

fontes pirolíticas (BUDZINSKI et al., 1997; BAUMARD, 1998; TAM et al., 2001). 

Porém, os resultados sugerem que não existe a predominância de nenhum 

destes compostos, mas a contribuição de ambas as fontes. A razão 

BaAnt/(BaAnt+Cri) sugere fontes associadas ao petróleo (petrogênicas) devido 

ao benzo(a)antraceno, que foi encontrado em grande proporção na área, em 

relação ao criseno (MARTINS, 2005). Enquanto a razão IP/(IP+Bghi), de forma 

oposta, indica a predominância de compostos provenientes de fontes 

pirolíticas, influenciada pelas grandes proporções dos compostos de alto peso 

molecular, como o indeno[1,2,3-c,d]pireno e benzo(g,h,i)perileno (MARTINS et 

al., 2007; SILVA & BÍCEGO, 2010), também observado nas análises de PCA.  

As razões são uma boa ferramenta, mas devem ser utilizadas de forma 

criteriosa na identificação das fontes de contaminação de HPAs em um dado 

local (SAHA et al., 2009), especialmente em estudos em que a matriz 

considerada é o plástico, uma vez que estas foram propostas inicialmente para 

sedimentos. Outro ponto importante a ser salientado diz respeito à variabilidade 

observada tanto na composição como nas concentrações de HPAs. Este 

padrão somente foi evidenciado devido ao esforço amostral aplicado, com a 
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coleta de diversas amostras em uma mesma praia o que, normalmente não 

ocorre nos estudos envolvendo grânulos plásticos. É comum observar a análise 

de amostras homogeneizadas provenientes de um ou poucos pontos amostrais 

e o resultado desta, extrapolado para a área como um todo (e.g. RIOS et al., 

2007; HIRAI et al., 2011; KARAPANAGIOTI et al., 2011). Este resultado 

possivelmente será equivocado e deve ser evitado, pois não permitirá a 

avaliação da variabilidade ou da representatividade das concentrações obtidas. 

Os grânulos plásticos perdidos no ambiente representam uma forma 

preocupante de poluição, pois como já mencionado, alteram as propriedades 

físicas em uma praia (CARSON et al., 2011), além de serem ingeridos pelos 

animais. O impacto desta poluição é agravado pela capacidade dos grânulos 

em adsorver poluentes orgânicos, o que aumenta a preocupação e atenção 

voltada a este tema, uma vez que os contaminantes podem colocar em risco a 

saúde das espécies marinhas e, consequentemente, dos humanos (RIOS et 

al., 2010). Portanto, são necessários estudos voltados a tais efeitos para 

entender se existe, e qual a proporção da bioacumulação e biodisponibilidade 

destes poluentes presentes nos grânulos plásticos (HIRAI et al., 2011). 
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CAPÍTULO 3 – HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) 

EM GRÂNULOS PLÁSTICOS: VARIABILIDADE NA CONCENTRAÇÃO E 

COMPOSIÇÃO EM DIFERENTES PROFUNDIDADES NO SEDIMENTO DE 

PRAIAS ARENOSAS 

 

INTRODUÇÃO 

Os plásticos são um dos materiais mais utilizados e indispensáveis à 

vida moderna devido a fatores como o baixo custo para sua produção, 

versatilidade e durabilidade (GREGORY, 1999; BARNES, 2005; HAMMER et 

al., 2012). Estas propriedades que fazem do plástico um material adequado 

para a fabricação de uma ampla gama de produtos são também os principais 

motivos que fazem dele um contaminante ambiental (PRUTER, 1987; 

GREGORY, 1999). Sua persistência é cada vez mais evidente no ambiente 

marinho e sua ocorrência não se limita aos mares e áreas costeiras próximas 

às indústrias (BARNES, 2005). Quantidades substanciais destes resíduos são 

encontradas desde os litorais densamente povoados até áreas remotas, tanto 

na superfície como enterrados nas praias (WILLIAMS & TUDOR, 2001; 

THOMPSON et al., 2009; RIBIC et al., 2012). 

Esta poluição pode atingir níveis alarmantes quando se considera uma 

fração muitas vezes imperceptível, que são os grânulos plásticos, matéria-

prima utilizada na produção dos diversos itens plásticos. Estes, possuem até 5 

mm de diâmetro e, assim como os resíduos plásticos em geral, são 

encontrados flutuando na superfície marinha, depositados no fundo oceânico e 

nas praias (GALGANI et al., 1996; COSTA et al., 2010; OGATA et al., 2009; 

LIEBEZEIT & DUBAISH, 2012). Devido ao pequeno tamanho e, especialmente 

à propriedade de flutuabilidade, os grânulos possuem uma grande facilidade de 

dispersão (MORÉT-FERGUSON et al., 2010). No ambiente marinho agem 

ainda como meio de transporte para diversos poluentes hidrofóbicos, como os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) (MATO et al., 2001; FRIAS et 

al., 2010), com efeitos ainda pouco conhecidos sobre a biota. 

Os HPAs formam uma das mais significativas classes de contaminantes 

orgânicos e devido a sua potencial toxicidade, ampla distribuição e persistência 

no ambiente, têm sido de grande interesse para químicos ambientais, 
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toxicologistas e agências reguladoras, por quase três décadas (GUZZELA & 

DE PAOLIS, 1994; BIXIAN et al., 2001; BOONYATUMANOND et al., 2006). Em 

função da sua importância, causada especialmente pelo potencial 

carcinogênico e mutagênico, foram listados pela EPA (Environmental 

Protection Agency) 16 HPAs considerados prioritários para o monitoramento 

ambiental (ATSDR, 2007). Estes compostos são: naftaleno, acenaftileno, 

acenafteno, fenantreno, antraceno, fluoreno, fluoranteno, benzo(a)antraceno, 

criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, pireno, benzo(a)pireno, 

indeno[1,2,3-c,d]pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno. 

Os HPAs estão presentes, principalmente, em locais que sofrem alta 

pressão antrópica, como áreas portuárias, estuários e demais áreas costeiras 

expostas a entradas antropogênicas (PERRA et al., 2009). As principais fontes 

provenientes destas entradas são duas: pirolítica - que inclui os compostos 

formados pela queima de combustíveis fósseis, incineração de lixo e produção 

de asfalto, e petrogênica - a qual é composta por HPAs presentes em 

derramamentos de petróleo bruto e refinado (LAW & BISCAYA, 1994; 

McCREADY et al., 2000; BERTOLLOTTO et al., 2003).  

Recentemente tem sido observado um crescente interesse em utilizar os 

grânulos plásticos como amostradores passivos no monitoramento da poluição 

em todo o mundo (OGATA et al., 2009; KARAPANAGIOTI et al., 2010; HIRAI et 

al., 2011; HESKETT et al., 2012), pois estes microplásticos representam um 

risco ecológico (ASHTON et al., 2010). Muitos organismos marinhos sofrem as 

consequências do descarte inadequado destes resíduos pela ingestão ao 

confundir com seu alimento (LAIST, 1997; GREGORY, 2009). Entretanto, 

estudos que utilizam grânulos plásticos como matriz para a análise de 

contaminantes orgânicos, consideram apenas aqueles encontrados na 

superfície arenosa das praias (TAKADA, 2006; RIOS et al., 2007; FRIAS et al., 

2010; KARAPANAGIOTI et al., 2011; FRIAS et al., 2011; VAN et al., 2012). Na 

literatura estão disponíveis estudos de HPAs em profundidades somente para 

sedimento (YUNKER & MACDONALD, 2003; MARTINS et al., 2007; LIMA, 

2009; PIETZSCH et al., 2010), os quais indicam o tipo de contaminação ao 

longo do tempo na área de estudo.  
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Sabendo que os grânulos plásticos estão distribuídos na coluna de 

sedimento da praia (MANZANO, 2009; presente estudo) e, uma vez que os 

HPAs são adsorvidos por estas partículas, a concentração destes poluentes 

pode variar com a profundidade. Sendo assim, o presente capítulo propõe 

analisar a variabilidade na concentração e composição de HPAs em grânulos 

plásticos, coletados em profundidade no sedimento arenoso, com a hipótese 

nula de que a concentração destes poluentes não varia com a profundidade. 

Além disso, este capítulo visa preencher a lacuna existente sobre a distribuição 

de HPAs nos grânulos em profundidade nas praias arenosas, permitindo assim, 

ampliar o conhecimento e entendimento no que se refere a esta matriz, 

incluindo o potencial risco à biota. 

 

OBJETIVOS 

 Avaliar a variabilidade na concentração e composição de HPAs em 

grânulos plásticos, bem como o seu potencial tóxico aos organismos, em 

diferentes profundidades no sedimento arenoso; 

 Apresentar e discutir as possíveis fontes de contaminação de HPAs, 

através do uso de razões entre alguns dos compostos registrados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento amostral 

Em Maio de 2010 foi realizada a coleta de grânulos plásticos na Ponta 

da Praia (23°97´94”S e 46°31´46”W), localizada entre os canais 5 e 6 da 

Enseada de Santos (Fig. 17). Durante as etapas de coleta para o 

desenvolvimento do Capítulo 1, foi registrada neste local a maior quantidade de 

grânulos de toda a enseada. Visando obter uma maior abundância de grânulos 

plásticos nas camadas mais profundas (até 1 metro) este local específico foi 

escolhido para a presente amostragem.  
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Figura 17 – (A) Mapa de parte do litoral do estado de São Paulo e, em detalhe, a Enseada de 
Santos; (B) Enseada de Santos com os canais que entrecortam suas praias (de 1 a 7) e o local 
de coleta, Ponta da Praia, em destaque (Fonte: Google Maps). 

 

Na porção mais superior do pós-praia foi demarcada uma área 

superficial de 1 m2 e, com o auxílio de uma pá, o sedimento deste ponto foi 

retirado até 1 metro de profundidade, totalizando 1 m3 (Fig. 18 A e B). Esta é a 

profundidade em que está concentrada a maior quantidade de grânulos (ver 

Cap. 1; MANZANO, 2009).  

A cada 10 cm de sedimento coletado foi realizada a separação dos 

grânulos por flotação, de acordo com procedimento de amostragem descrito 

em “Diâmetro do trado”, contido no item “Procedimento amostral e análise dos 

B 

N 

A 
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dados” do Capítulo 1. Os grânulos plásticos foram acondicionados em 

envelopes de papel alumínio e identificados com etiquetas de papel vegetal. 

 

 

 
 

Figura 18 – Procedimento amostral: (A) área superficial demarcada no pós-praia (1 m
2
) e pás 

utilizadas para a retirada de sedimento e (B) durante o procedimento de retirada do sedimento 
arenoso da Ponta da Praia. 

 

Procedimento analítico 

As análises da concentração e composição de HPAs nos grânulos 

plásticos foram realizadas no Laboratório de Química Orgânica Marinha 

(LABQOM, IO-USP) e seguiram o procedimento descrito em “Procedimento 

analítico” contido no item “Material e métodos” do Capítulo 2. 
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Análise dos dados 

A concentração de HPAs nos grânulos plásticos foi analisada através da 

soma da concentração dos compostos analisados (-HPAs totais) e pela soma 

da concentração dos compostos prioritários (-HPAs prioritários), e comparada 

entre as camadas de profundidade do sedimento.  

A análise da potencial toxicidade causada pela contaminação de HPAs 

aos organismos foi analisada com base nos valores de referência para TEL 

(Threshold Effect Level) e PEL (Probable Effect Level), disponíveis para 

sedimento marinho (BUCHMAN, 1999), seguindo o exposto no Capítulo 2.  

A composição dos HPAs entre as profundidades foi analisada através de 

análises multivariadas realizadas com base na similaridade da abundância 

relativa dos compostos presentes nas diferentes camadas. Para tal, foram 

utilizadas a análise de componentes principais (PCA) e o agrupamento 

hierárquico (cluster através da média de grupos - Group average). Para a PCA 

os dados foram padronizados através da divisão da concentração de cada 

amostra pela concentração individual do composto, visando compensar a 

diferença de magnitude entre os mesmos (KREBS, 1999). As profundidades 

analisadas foram plotadas utilizando os eixos 1 e 2 da PCA, associados aos 

autovetores das variáveis (HPAs), que indicam a influência dos compostos na 

diferenciação das camadas de profundidade (QUINN & KEOUGH, 2002), 

considerando autovetores com valores superiores a |0,2|, a fim de limitar os 

compostos a serem plotados e por serem estes os que apresentam 

contribuições mais expressivas. Após esta padronização, para a análise do 

cluster, foi feita uma matriz de similaridade considerando a distância Euclidiana 

onde, quanto maior a distância, menor é a similaridade entre duas amostras 

(KREBS, 1999), realizando o agrupamento através da média de grupos (Group 

average).  

As possíveis fontes de contaminação (pirolítica ou petrogênica) foram 

identificadas para as diferentes profundidades da coluna de sedimento através 

dos valores obtidos com o cálculo da razão entre compostos. Esta identificação 

foi realizada seguindo as razões comumente utilizadas em estudos que 

desenvolvem análises em sedimento e, recentemente, também em grânulos 

plásticos (SICRE et al., 1987; MAGI et al., 2002; YUNKER et al., 2002; 
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YUNKER & MACDONALD, 2003; BÍCEGO et al., 2006; MILLE et al., 2007; 

SAHA et al., 2009; PIETZSCH et al., 2010; SILVA & BÍCEGO, 2010; MARTINS 

et al., 2011; FONTENELLE, 2011), como descrito no Capítulo 2. 

 

RESULTADOS 

Foram registradas concentrações de HPAs em todas as amostras de 

grânulos plásticos coletados nas diferentes profundidades de sedimento 

analisadas; exceto para -metilfluorantenos que apresentou valores abaixo do 

limite de detecção em todas as profundidades. A -HPAs totais variou de 386 a 

1.996 ng g-1 (954442 ng g-1; Tab. 7). A maior concentração foi observada em 

grânulos coletados na camada superficial do sedimento (0-10 cm), com 

menores picos de concentração nas profundidades de 60-70 cm e 30-40 cm 

(1.336 e 1.004 ng g-1, respectivamente). Foi observado ainda um discreto 

aumento na concentração em 90-100 cm. As concentrações mais baixas foram 

registradas entre 10-20 cm de profundidade. Foi registrada variabilidade nas 

concentrações de HPAs, porém, entre profundidades de 20-30 a 50-60 cm, e 

de 70-80 a 90-100 cm esta variabilidade foi relativamente menor (637-1.004 e 

768-996 ng g-1, respectivamente) (Fig. 19 A). Assim, não foi possível observar 

um padrão único nas concentrações de HPAs ao longo da coluna sedimentar, 

como representado graficamente na tabela 7. 

Os valores da -HPAs prioritários variou entre 198 e 1.042 ng g-1 

(585236 ng g-1; Tab. 7). De forma diferente à observada na -HPAs totais, a 

maior concentração foi resultante dos grânulos coletados em 60-70 cm de 

profundidade no sedimento arenoso, seguida da camada superficial (0-10 cm) 

e da profundidade entre 70-80 cm (746 e 735 ng g-1, respectivamente). A 

menor concentração foi observada em 10-20 cm de profundidade (198 ng g-1). 

A variabilidade na concentração de HPAs nos intervalos de 20-30 a 50-60 cm, 

e 70-80 a 90-100 cm de profundidade, de forma semelhante ao padrão de 

distribuição observado na -HPAs totais, foi relativamente menor, entre 407-

571 e 603-735 ng g-1, respectivamente, com um aumento sutil na concentração 

em 90-100 cm (Fig. 19 B). 
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Tabela 7 - Concentração dos compostos individuais, -HPAs totais e -HPAs prioritários (ng   
g

-1
) e representação gráfica da distribuição dos compostos em grânulos plásticos coletados em 

camadas de 10 cm, até 1 metro de profundidade, no sedimento arenoso. Valores precedidos 
pelo símbolo “<” indicam concentrações abaixo do limite de detecção, valores estes específicos 
para cada composto. 
 

Compostos 

Profundidades (cm)  

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Gráfico 
(0-100 cm) 

naftaleno 18,4 23,0 16,3 24,9 15,9 12,8 10,8 17,8 30,8 14,8  

-metilnaftalenos 17,3 19,8 13,4 10,0 20,7 8,69 10,3 15,0 26,9 10,3  

bifenil 2,76 1,85 2,29 1,66 1,87 <1,30 <1,30 1,66 2,97 <1,30  

-etilnaftalenos 4,72 3,00 4,39 <2,60 3,95 <2,60 <2,60 2,68 4,91 <2,60  

-dimetilnaftalenos 39,4 35,2 41,6 14,1 39,6 12,0 14,1 26,7 40,8 13,1  

acenaftileno 4,70 4,67 6,00 5,46 3,99 5,15 5,31 4,14 4,68 3,58  

acenafteno 1,44 <1,30 1,36 <1,30 3,51 <1,30 <1,30 2,06 <1,30 <1,30  

-trimetilnaftalenos 41,2 21,9 44,5 11,3 42,5 16,1 6,41 34,3 13,1 9,66  

fluoreno 3,98 <1,30 1,49 <1,30 2,01 <1,30 <1,30 1,50 <1,30 <1,30  

-metilfluorenos 3,87 <1,30 11,8 7,88 8,87 10,6 7,66 14,4 14,7 10,3  

fenantreno 10,6 4,30 6,56 7,40 8,17 3,86 3,56 13,0 4,82 2,67  

antraceno 12,7 2,29 4,84 13,4 3,50 6,51 10,4 23,1 34,2 17,7  

-dimetilfluorenos 8,84 <1,30 15,0 13,3 7,18 12,2 9,48 13,5 8,04 19,6  

-metilfenantrenos 69,8 14,1 27,5 44,3 30,8 23,8 18,7 30,5 25,8 26,4  

-dimetilfenantrenos 72,1 23,2 29,8 36,3 43,2 30,9 15,1 33,7 <2,20 20,5  

fluoranteno 11,2 3,10 4,68 9,49 3,99 7,70 5,79 8,60 3,05 2,82  

pireno 30,0 2,34 7,88 10,73 3,72 6,26 5,13 6,99 3,14 2,15  

-metilfluorantenos <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30  

reteno 16,8 <1,30 6,34 <1,30 4,45 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30  

-metilpirenos 164 14,2 15,7 8,58 20,3 <1,30 4,02 <1,30 1,99 <1,30  

benzo(c)fenantreno 5,51 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 <1,20  

benzo(a)antraceno 3,43 1,28 1,71 6,55 1,44 3,98 5,83 7,31 8,28 4,27  

criseno 153 16,7 16,2 15,5 33,7 11,3 6,78 18,1 4,37 5,04  

-metilcrisenos 169 20,1 24,2 41,6 23,2 5,29 9,18 8,85 <1,20 <1,20  

-dimetilcrisenos 414 33,9 65,4 115 54,1 38,1 35,7 36,0 <1,20 <1,20  

benzo(b)fluoranteno 54,6 <1,30 <1,30 <1,30 7,38 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30  

benzo(j)fluoranteno 38,3 <1,30 <1,30 <1,30 10,4 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30  

benzo(k)fluoranteno 36,1 <1,30 <1,30 <1,30 5,82 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30 <1,30  

benzo(e)pireno 181 <1,30 60,9 99,0 55,1 59,6 35,7 31,6 18,3 18,1  

benzo(a)pireno 19,8 <1,10 7,09 29,3 4,45 7,76 6,66 5,82 2,94 11,0  

perileno 0,00 <1,20 <1,20 23,8 <1,20 9,25 105 7,86 3,75 7,37  

indeno[1,2,3-c,d]pireno 234 84,7 157 143 147 173 335 196 220 174  

dibenzo(a,h)antraceno 15,1 2,72 9,14 22,3 6,59 7,10 18,7 5,71 4,20 3,09  

benzo(b)criseno 2,09 <1,10 1,88 5,58 <1,10 2,69 21,9 3,13 3,45 3,52  

benzo(g,h,i)perileno 136 52,2 196 282 166 161 627 426 282 453  

            

-HPAs totais 1.996 386 802 1.004 783 637 1.336 996 768 834  

-HPAs prioritários 746 198 437 571 417 407 1.042 735 603 695  
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Figura 19 – Distribuição da (A) -HPAs totais e (B) -HPAs prioritários (ng g
-1

) adsorvidos em 
grânulos plásticos coletados em 1 metro cúbico, em camadas de 10 cm de profundidade, no 
sedimento da Ponta da Praia, Enseada de Santos. 

 

Os valores de referência para o potencial tóxico da -HPAs propostos 

pela NOAA, os quais consideram apenas alguns dos compostos analisados 

neste estudo, são 1.684 e 16.770 ng g-1, TEL e PEL respectivamente 

(BUCHMAN, 1999). No presente estudo, a -HPAs considerados para a 

análise de toxicidade variaram de 79,33 a 302 ng g-1 (TEL e PEL) (Tab. 8). 

Sendo assim, a -HPAs apresentou concentrações abaixo do nível de potencial 

efeito tóxico aos organismos (TEL) nas diferentes camadas de profundidade 

(Tab. 8).  
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Analisando os compostos individualmente e comparando às 

concentrações obtidas aos valores propostos pela NOAA (BUCHMAN, 1999), 

não foram registradas concentrações acima dos valores de referência para 

PEL. Foram, porém, observadas concentrações no intervalo entre TEL e PEL 

para dibenzo(a,h)antraceno na maioria das camadas de profundidade (0-10 cm 

e entre 20-30 e 60-70 cm), seguido de acenaftileno (20-30 cm) e criseno (0-10 

cm). O maior potencial tóxico (intervalo entre TEL e PEL) foi indicado pelo 

dibenzo(a,h)antraceno, o qual registrou concentrações mais elevadas em uma 

maior quantidade de profundidades; o que não significa que este foi o 

composto que registrou a maior concentração, esta foi observada para o 

criseno (Tab. 8). 

 

Tabela 8 – Concentração dos compostos individuais e -HPAs considerados (ng g
-1

) em 
grânulos plásticos coletados em 1 metro cúbico, a cada 10 cm de profundidade, no sedimento 
arenoso e valores de referência para TEL e PEL, descritos para sedimentos marinhos (ng g

-1
). 

Células marcadas com: cinza - concentrações entre os valores de referência para TEL e PEL e 
branca - concentrações abaixo dos valores de referência para TEL. Valores precedidos do 
símbolo “<” indicam concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, o qual varia para 
cada composto. 

 
 

Compostos 

Profundidade (cm) 

TEL PEL 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

naftaleno 18,42 23,02 16,32 24,86 15,93 12,77 10,79 17,79 30,76 14,75 34,57 390,64 

acenaftileno 4,70 4,67 6,00 5,46 3,99 5,15 5,31 4,14 4,68 3,58 5,87 127,87 

acenafteno 1,44 <1,30 1,36 <1,30 3,51 <1,30 <1,30 2,06 <1,30 <1,30 6,71 88,9 

fluoreno 3,98 <1,30 1,49 <1,30 2,01 <1,30 <1,30 1,50 <1,30 <1,30 21,17 144,35 

fenatreno 10,59 4,30 6,56 7,40 8,17 3,86 3,56 12,99 4,82 2,67 86,68 543,53 

antraceno 12,72 2,29 4,84 13,35 3,50 6,51 10,39 23,10 34,19 17,70 46,85 245 

fluoranteno 11,21 3,10 4,68 9,49 3,99 7,70 5,79 8,60 3,05 2,82 112,82 1.493,54 

pireno 30,03 2,34 7,88 10,73 3,72 6,26 5,13 6,99 3,14 2,15 152,66 1397,6 

benzo(a)antraceno 3,43 1,28 1,71 6,55 1,44 3,98 5,83 7,31 8,28 4,27 74,83 692,53 

criseno 153,33 16,69 16,24 15,51 33,67 11,27 6,78 18,12 4,37 5,04 107,77 845,98 

benzo(a)pireno 19,83 <1,30 7,09 29,27 4,45 7,76 6,66 5,82 2,94 10,96 88,81 763,22 

dibenzo(a,h)antraceno 15,14 2,72 9,14 22,3 6,59 7,10 18,69 5,71 4,20 3,09 6,22 134,61 

-HPAs 302,09 83,25 96,69 156,96 111,70 83,05 91,19 129,09 129,33 79,33 1.684,06 16.770,40 

 

 

A análise de componentes principais (PCA) para a comparação da 

abundância relativa (dados padronizados) de HPAs entre as diferentes 

profundidades revelou que o primeiro componente principal (PC1) foi 

responsável por 78,5% da variação dos dados encontrados, enquanto o 
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segundo componente principal (PC2) correspondeu a 16,7%. Estes dois 

componentes são responsáveis por quase a totalidade da variação ocorrida 

(95,2%). 

As camadas de profundidade foram agrupadas em dois grandes grupos 

e um pequeno grupo, assim divididos: Grupo I – formado pelas camadas 

superiores do sedimento (10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-50 cm e 50-60 

cm), devido à maior abundância relativa dos compostos -dimetilnaftalenos e 

-dimetilcrisenos. A profundidade 10-20 cm apresentou uma ligação mais fraca 

com este grupo devido concentrações relativamente menores principalmente 

de benzo(e)pireno e benzo(g,h,i)perileno. Já a profundidade de 30-40 cm 

apresentou concentrações relativamente menores de -dimetilcrisenos em 

relação aos demais compostos. Grupo II – formado pelas camadas mais 

profundas (60-70 cm, 70-80 cm, 80-90 cm e 90-100 cm), com a maior 

proporção relativa dos compostos indeno[1,2,3-c,d]pireno e 

benzo(g,h,i)perileno; e menores proporções de -dimetilnaftalenos e -

dimetilcrisenos. A profundidade 80-90 cm está separada das demais devido à 

menor proporção relativa de benzo(g,h,i)perileno, em relação às demais 

profundidades deste grupo. Grupo III - formado apenas pela camada mais 

superficial (0-10 cm) e que não foi agrupada a nenhum dos outros grupos 

devido à maior abundância relativa dos compostos benzo(e)pireno e -

dimetilcrisenos e menor de benzo(g,h,i)perileno (Fig. 20 A e B). 

Em geral, nas camadas superiores (de 0-10 a 50-60 cm) foi observada 

uma maior influência dos compostos alquilados, como -dimetilcrisenos e, 

próximo à base do perfil (de 60-70 cm a 90-100 cm), dos compostos de alto 

peso molecular, especialmente, benzo(g,h,i)perileno e indeno[1,2,3-c,d]pireno.  
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Figura 20 – Análise dos componentes principais (PCA) considerando (A) a abundância relativa 
dos compostos existentes em maiores proporções e (B) o agrupamento das diferentes 
profundidades, a cada 10 cm até 1 metro, de acordo com a similaridade (cluster distância 
Euclidiana e média de grupos) na composição obtida nos grânulos plásticos. As linhas 
contínuas indicam as ligações mais fracas (distância Euclidiana = 18) e as linhas tracejadas, 
ligações mais fortes (distância Euclidiana = 12), de acordo com esta composição. 
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A identificação das fontes de contaminação na área através da razão 

Ant/(Ant+Fen) apresentou valores entre 0,30 e 0,88, sendo indicativos da 

predominância de compostos provenientes de fontes pirolíticas em todas as 

camadas de profundidade do sedimento (Fig. 21 A). A razão Fltn/(Fltn+Pir) 

resultou em valores entre 0,27 e 0,57 sugerindo a predominância de fontes 

pirolíticas de contaminação, a exceção da camada superficial (0-10 cm) e 20-

30 cm de profundidade, em que há indícios de fontes petrogênicas (Fig. 21 B).  

A razão BaAnt/(BaAnt+Cri) apresentou valores entre 0,02 e 0,65, os 

quais indicam uma contaminação predominante por compostos relativos à 

fontes petrogênicas entre a camada superficial e 30 cm de profundidade. Em 

seguida, é observada uma alternância no predomínio das fontes de 

contaminação até as últimas camadas de profundidade (Fig. 21 C). Por fim, a 

razão IP/(IP+Bghi) resultou em valores entre 0,28 e 0,63, sugerindo assim, a 

predominância de compostos provenientes de fontes pirolíticas em todas as 

camadas do sedimento (Fig. 21 D). 

 Considerando as razões calculadas e analisando separadamente as 

diferentes camadas de profundidade, existe a predominância na entrada de 

compostos provenientes de fontes pirolíticas nas camadas de 60-70 cm e entre 

80-100 cm de profundidade. Mas em geral, a contaminação dos grânulos 

plásticos, nas diferentes camadas de profundidade do sedimento da Ponta da 

Praia, é uma mistura de fontes de contaminação - pirolíticas e petrogênicas.  
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Figura 21 – Razões calculadas entre os compostos para identificação das possíveis fontes de 
contaminação de HPAs. Abreviação dos compostos: Ant = antraceno, Fen = fenantreno, Fltn = 
fluoranteno, Pir = pireno, BaAnt = benzo(a)antraceno, Cri = criseno, IP = indeno[1,2,3-
c,d]pireno, Bghi = benzo(g,h,i)perileno. As linhas tracejadas separam as fontes de 
contaminação em petrogênica, pirolítica e mistura de ambas as fontes. 
 

 

 

 

 



75 

 

 

DISCUSSÃO 

Assim como observado em amostras de grânulos plásticos coletados na 

superfície arenosa ao longo da praia (ver Cap. 2), nas diferentes camadas de 

profundidade também foi registrada uma alta variabilidade na concentração e 

composição de HPAs.  

Na região da Baixada Santista, análises que abordam a contaminação 

por HPAs foram realizadas em sedimentos do estuário, porém, em sua maioria 

com sedimento superficial (NISHIGIMA et al., 2001; MEDEIROS & BÍCEGO, 

2004; BÍCEGO et al., 2006). Apenas um estudo considera testemunhos 

sedimentares, o qual foi desenvolvido por Martins e colaboradores (2007). 

Sendo assim, as comparações sobre a contaminação por HPAs presentes 

neste estudo serão realizadas com a bibliografia disponível, ressaltando que 

são matrizes distintas e, por este motivo, podem não possuir um 

comportamento semelhante. Entretanto, o padrão de distribuição dos HPAs em 

testemunhos sedimentares pode gerar informações relevantes na interpretação 

dos resultados aqui apresentados. 

Ao longo das diferentes profundidades no sedimento arenoso foi 

observada uma variabilidade na concentração da -HPAs totais nos grânulos 

plásticos. As camadas com maior concentração destes poluentes foram a 

superficial (0-10 cm), 30-40 cm e 60-70 cm. Porém, as concentrações obtidas 

em amostras superficiais (ver Cap. 2) apresentaram concentrações 

expressivamente mais altas com alta variabilidade (de 130 a 27.735 ng g-1), 

inclusive entre pontos adjacentes. No sedimento superficial do alto estuário de 

Santos, as concentrações de HPAs observadas (4.239 e 15.389 ng g-1) 

(NISHIGIMA et al., 2001; MEDEIROS & BÍCEGO, 2004, respectivamente), 

também foram maiores em relação aquelas registradas nos grânulos plásticos 

coletados em profundidade. 

Estas maiores concentrações de HPAs em apenas algumas camadas de 

profundidade, pode ser um indicativo de períodos com maior emissão de 

poluentes nos arredores, ou mesmo eventos extremos os quais poderiam 

propiciar uma maior chegada de grânulos às praias. Comparando com os 

estudos realizados sobre a abundância dos grânulos plásticos no mesmo local, 

é observada uma maior concentração de grânulos em profundidades 
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semelhantes (até 30 cm e em 50-60 cm) (MANZANO, 2009). Por outro lado, 

uma correlação entre estes microplásticos e os depósitos de minerais pesados 

na coluna sedimentar mostra um aumento na concentração destes minerais, 

próximo às profundidades de 20, 30 e 50 cm de profundidade (DIAS & 

MAHIQUES, comunicação pessoal). Este fato sugere a ocorrência ao menos 

de dois eventos extremos, como tempestades, e ventos fortes para depositar e 

soterrar os grânulos plásticos (DIAS & MAHIQUES, op. cit.). 

No sedimento de regiões costeiras do Golfo de Trieste, caracterizado 

como uma área portuária de intensa atividade industrial, como a Enseada de 

Santos, foi observada uma variação semelhante ao presente estudo, com a 

maior concentração de HPAs na porção mais próxima à superfície (682,29 ng 

g-1), seguida de um decréscimo nos valores (NOTAR et al., 2001). Ao comparar 

as camadas de profundidade com maior concentração de HPAs em grânulos 

plásticos no presente estudo foi observada diferença entre a -HPAs totais e 

prioritários. Esta diferença possivelmente ocorreu, pois, dentre os compostos 

prioritários não fazem parte os alquilados, os quais foram registrados em 

grande concentração na camada superficial (0-10 cm). Esta camada registrou a 

maior concentração da -HPAs totais e, para a -HPAs prioritários esta 

corresponde à camada entre 60-70 cm de profundidade.  

De acordo com o histórico de contaminação, a Enseada de Santos tem 

sido caracterizada por um aumento intensivo das atividades antrópicas como 

urbanização e a industrialização, especialmente nos últimos 50 anos 

(MARTINS et al., 2007). Estas atividades, juntamente com as atividades 

portuárias, contribuem para os altos teores de HPAs em uma região (LIMA, 

2009; PIETZSCH et al., 2010). Os fatores acima citados explicam não somente 

a contaminação registrada nos sedimentos da região do Estuário de Santos e 

São Vicente (NISHIGIMA et al., 2001; BÍCEGO et al., 2006), como auxiliam no 

entendimento das altas concentrações observadas em grânulos plásticos deste 

estudo.  

O potencial tóxico dos HPAs adsorvidos aos grânulos coletados nas 

diferentes camadas do sedimento não indica a possibilidade de efeitos 

deletérios à biota, ao contrário do observado para os grânulos coletados na 

superfície arenosa (ver Cap. 2) e em sedimentos do Estuário de Santos e São 
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Vicente (NISHIGIMA et al., 2001; BÍCEGO et al., 2006), os quais apresentaram 

um alto potencial tóxico. Porém, é importante ressaltar que os valores de 

referência aqui utilizados foram propostos para sedimento marinho e, uma vez 

que os HPAs possuem uma maior afinidade aos plásticos em relação ao 

sedimento (TEUTEN et al., 2007) pode acontecer do potencial tóxico associado 

aos grânulos ser diferente do encontrado. 

A composição de HPAs apresentou uma variação nas proporções dos 

compostos em todas as camadas de profundidade, não havendo um padrão. 

Os compostos que influenciaram de forma mais significativa a variação nas 

concentrações dos HPAs em grânulos plásticos provenientes das diferentes 

profundidades no sedimento arenoso foram o benzo(g,h,i)perileno e o 

indeno[1,2,3-c,d]pireno, de forma semelhante ao observado nos grânulos 

coletados na superfície do sedimento (ver Cap. 2). Ambos são compostos 

pesados (4-6 anéis) que podem ser indicativos de fonte pirolítica, pois, as 

maiores contribuições destes HPAs no ambiente ocorrem através de processos 

de combustão (LAFLAMME & HITES, 1978; YUNKER et al., 2002; MARTINS et 

al., 2007). Além desta fonte de contaminação, também há a contribuição de 

compostos alquilados, os quais são associados à introdução de efluentes 

contendo óleos e graxas, bem como derramamentos acidentais provenientes 

do tráfego de embarcações que circulam nas proximidades de marinas e 

regiões portuárias (MARTINS, 2005; PIETZSCH et al., 2010). Sendo a área de 

estudo localizada nas proximidades de uma região portuária e, com base nos 

resultados da modelagem matemática para a área (MANZANO, 2009) é 

sugerido que a contaminação existente no estuário influencie na contaminação 

das praias da Enseada de Santos.  

A contaminação sugerida, através das razões, é uma mistura de 

compostos de ambas as fontes antropogênicas havendo, porém, uma 

predominância na entrada de HPAs provenientes de fontes pirolíticas. A 

mistura de fontes é um resultado semelhante ao observado em grânulos 

plásticos coletados na superfície arenosa das praias da Enseada de Santos 

(ver Cap. 2), bem como no sedimento do Estuário de Santos e São Vicente 

(NISHIGIMA et al., 2001; MEDEIROS & BÍCEGO, 2004).  
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Em análises de sedimento é possível traçar o histórico da contribuição 

dos hidrocarbonetos ao longo dos anos e associar a eventos ocorridos 

(YUNKER & MACDONALD, 2003.), pois os hidrocarbonetos marcadores 

geoquímicos permanecem nos sedimentos por longos períodos (MARTINS, 

2005). Já para os grânulos plásticos não foram encontrados dados publicados 

neste sentido, o que dificulta uma associação semelhante. A possibilidade de 

correlacionar eventos históricos de contribuição dos poluentes com a 

contaminação dos grânulos, e sendo constatado um aporte recente dos 

mesmos, possibilitaria um maior embasamento na tentativa de minimizar 

efeitos no ambiente. 

 É importante ressaltar que as razões são uma boa ferramenta para 

auxiliar na identificação das possíveis fontes de contaminação de 

hidrocarbonetos, mas devem ser utilizadas com cautela (SAHA et al, 2009; 

PIETZSCH et al., 2010).  

As informações apresentadas neste capítulo fornecem uma visão da 

contaminação de grânulos plásticos em profundidade no sedimento, o que até 

então era desconhecido; além de fornecer subsídios para que os grânulos 

plásticos sejam utilizados no monitoramento da contaminação por poluentes 

orgânicos e até mesmo substituam o sedimento arenoso em locais onde o 

mesmo não ocorra. Porém, são necessários estudos futuros para verificar se o 

padrão encontrado da distribuição destes poluentes em grânulos plásticos é 

característico da área de estudo, conhecidamente poluída e impactada, ou 

pode ser extrapolado para praias arenosas como um todo.  
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CAPÍTULO 4 – VARIABILIDADE NA CONCENTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) EM 

GRÂNULOS DE RESINAS E CORES DIFERENTES 

 

INTRODUÇÃO 

Os plásticos são polímeros sintetizados a partir do petróleo, ou 

derivados do gás natural, tais como acetileno, benzeno, etileno, metano e 

xileno (EPA, 1992); com isso, originam diversas resinas plásticas. Dentre as 

resinas existentes, as que se destacam em termos de quota no mercado, 

contribuindo com 90% da demanda total de produção em volume, são o 

polietileno (PE), o polipropileno (PP), o cloreto de polivinil (PVC), o poliestireno 

(PS) e o polietileno tereftalato (PET) (SPINACÉ & DE PAOLI, 2005; ANDRADY 

& NEAL, 2009). Todas estas possuem vantagens sobre outros materiais por 

serem leves, duráveis, resistentes e extremamente versáteis (GESAMP, 2010; 

RIOS et al., 2010) motivo pelo qual continuam adquirindo papéis cada vez mais 

importantes na vida humana (ANDRADY & NEAL, 2009). 

Além das diferentes resinas encontradas, os grânulos possuem também 

uma variedade de grades (escalas), que correspondem aos aditivos 

adicionados às resinas durante o processo de fabricação, visando modificar ou 

melhorar o desempenho do plástico, relativo a sensibilidade térmica, a 

fotodegradação, entre outros (UNEP, 2011; ANDRADY & NEAL, 2009; 

HAMMER et al., 2012). As diferentes resinas apresentam estruturas 

superficiais diferentes que, assim como os aditivos, estão diretamente 

relacionadas às características do produto final. A composição destas resinas, 

juntamente com sua densidade, pode variar consideravelmente e é 

determinada durante o processo de fabricação, conferindo ainda diferentes 

graus de flutuabilidade ao plástico (EPA, 1992; MATO et al., 2001; BROWNE et 

al., 2010; COLE et al., 2011). O PP, por exemplo, possui densidade entre 0,89 

e 0,91 g cm-3, já as resinas de PE variam entre 0,90–0,99 g cm-3 (BROWNE et 

al., 2010; BRASKEM, 2011). Ambas apresentam densidade menor do que a 

água do mar (1,025 g cm-3 - ANDRADY, 2011) e, por este motivo, são 

encontradas flutuando ou depositadas em praias arenosas de diversas regiões 

do mundo (e.g. GREGORY, 1977; MORÉT-FERGUSON et al., 2010). Outras, 
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porém, que possuem densidade maior do que a água do mar, como PS e PET, 

afundam (GESAMP, 2010; UNEP, 2011) e dificilmente são encontradas nas 

praias. 

Após a fabricação as resinas plásticas são comercializadas e 

transportadas na forma de grânulos até as indústrias transformadoras, que irão 

derretê-las e moldá-las nos mais diversos objetos e utensílios (OGATA et al., 

2009). Os grânulos são produzidos com coloração branca/transparente, porém, 

como a maior parte deste material polimérico que chega ao ambiente está 

sujeita aos processos de fotodegradação, oxidação térmica e biodegradação 

(HALL, 2000; HAMMER et al., 2012), tornando-se cada vez mais escuros. Em 

função destes processos, os grânulos plásticos apresentam, gradualmente, 

uma coloração amarelada a qual tende a um maior escurecimento. Este fato se 

deve ao aumento do índice de carbonila, medida indicadora do nível de foto-

oxidação ou envelhecimento do grânulo (TURNER & HOLMES, 2011), assim 

como sua persistência e longevidade no ambiente. 

A alta persistência destes microplásticos no ambiente marinho e sua 

natureza hidrofóbica fazem deles um meio de transporte para poluentes 

(KARAPANAGIOTI & KLONTZA, 2008). E, devido à variedade de resinas 

existentes, também são observadas diferentes afinidades no que diz respeito à 

esta adsorção (MATO et al., 2001). Dentre os principais poluentes estão os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), um grupo de compostos 

orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, 

dispostos em estruturas com dois a seis anéis benzênicos fundidos (PIETZSCH 

et al., 2010). Os HPAs formam uma ampla e importante classe de compostos 

orgânicos presentes no ambiente os quais derivam, principalmente, de 

atividades antrópicas (BLUMER, 1976; WOODHEAD et al., 1999). Este grupo 

tem recebido atenção especial devido aos potenciais efeitos negativos de 

alguns compostos, fato também acentuado pela sua contínua liberação no 

ambiente (BLUMER, 1976; YUNKER et al., 2002).  

Diversos são os estudos voltados a este tema (grânulos plásticos), 

porém, com os mais variados enfoques. Dentre eles estão a análise das 

características morfológicas (forma e cor) dos grânulos (TURNER & HOLMES, 

2011), separação de acordo com as resinas que os formam (MARTINS & 
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SOBRAL, 2011), análise de poluentes adsorvidos (ENDO et al., 2005; OGATA 

et al., 2009; HIRAI et al., 2011; KARAPANAGIOTI et al., 2011; HESKETT et al., 

2012); bem como a relação entre as resinas que os formam e suas 

características morfológicas (GREGORY, 1977; SHIBER, 1987), além da 

relação entre as cores com a concentração dos poluentes (FRIAS et al., 2010).  

Porém, a análise em conjunto da variação de cores e resinas em que os 

grânulos plásticos ocorrem comparados à concentração de poluentes, é um 

enfoque ainda não abordado. Portanto, o presente capítulo procurou testar a 

hipótese nula de que não há variabilidade na concentração e composição de 

HPAs entre os grânulos de PE e PP, bem como entre as diferentes cores que 

estes grânulos são encontrados no ambiente. 

 

OBJETIVO 

 Analisar a variabilidade na concentração e composição de HPAs nos 

grânulos coletados na superfície de praias arenosas da Enseada de 

Santos considerando: (1) as diferentes cores de uma mesma resina, (2) 

as diferentes resinas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento amostral e separação dos grânulos 

A coleta dos grânulos plásticos foi realizada em Janeiro de 2010 ao 

longo das praias que fazem parte da Enseada de Santos, desde a praia de 

Itararé (São Vicente) até a Ponta da Praia (Santos) (Fig. 22 A e B). Nesta área 

foi registrada uma grande quantidade de grânulos na superfície arenosa 

(MANZANO, 2009), motivo pelo qual foi selecionada para a amostragem. 

Através de caminhada em todo o pós-praia, os grânulos plásticos foram 

coletados de forma aleatória na porção superficial do sedimento. As amostras 

foram removidas do sedimento com o auxílio de pinça e acondicionadas em 

envelopes de papel alumínio. Após a coleta, todos os grânulos foram 

agrupados formando uma única amostra. A separação dos grânulos de acordo 

com o tipo de resina foi realizada no Laboratório de Manejo Ecologia e 

Conservação Marinha (IO-USP).  
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Figura 22 – (A) Localização da área de coleta, inserida na Enseada de Santos e (B) destaque 
para as praias de São Vicente e Santos (Fonte: Google Earth).  

 
 

Considerando que nas praias existe uma maior probabilidade da 

chegada de grânulos formados por PE e PP, devido à densidade menor do que 

a água do mar, esta divisão teve como enfoque a diferenciação apenas entre 

estas resinas; não especificando, porém, aquelas formadas por polietileno de 

alta e baixa densidade (PEAD e PEBD, respectivamente). Para isto, foi 

utilizado como base o método descrito por Spinacé & De Paoli (2005) que 

consiste na separação das resinas com base na diferença de densidades, 

utilizando soluções de água + etanol com densidades diferentes (0,93 e 0,91 

g/cm3) (Fig. 23). 

N 
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Figura 23 – Esquema do método de separação das resinas pela diferença de densidade 
(modificado de SPINACÉ & DE PAOLI, 2005). Abreviações: PEAD=polietileno de alta 
densidade, PEBD=polietileno de baixa densidade, PP=polipropileno. 

 

Após a separação da amostra entre as resinas de PE e PP, estas foram 

subdivididas em cores. Este procedimento foi realizado a olho nu, utilizando 

uma pinça de alumínio e placas de Petri. Os grânulos plásticos de PE foram 

divididos em nove grupos de acordo com as diferentes cores (gradientes) (Fig. 

24 A). Em função da menor quantidade amostrada (532 grânulos, que 

correspondem a 6% da amostra total) os grânulos de PP foram separados em 

quatro grupos (Fig. 24 B).  

 

 

 

Figura 24 – Grânulos separados pelas diferentes cores (gradientes): (A) resinas de PE de 1 a 9 
e (B) resinas de PP de 1 a 4 (Escala: 5 mm). 
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Procedimento analítico 

As amostras, separadas por resinas e cores, foram analisadas (em 

triplicata) quanto à concentração e composição de HPAs no Laboratório de 

Química Orgânica Marinha (LABQOM, IO-USP). As análises seguiram o 

procedimento descrito em “Procedimento analítico” contido no item “Material e 

métodos” do Capítulo 2. 

 

Análise dos dados 

A concentração de HPAs nos grânulos plásticos foi analisada através da 

soma de todos os compostos (-HPAs) e foi comparada (1) entre as diferentes 

cores da mesma resina e (2) entre as resinas diferentes. A diferença entre as 

concentrações de cada uma das resinas em relação aos gradientes de cor foi 

testada através de uma análise de variância (ANOVA unifatorial) seguida do 

teste de Tukey. Uma vez que os dados não apresentaram uma distribuição 

normal, previamente ao teste, estes foram logaritmizados (log (x+1)). 

A variação na composição de HPAs foi analisada através da análise de 

componentes principais (PCA), agrupamento hierárquico (cluster) e percentual 

de similaridade (SIMPER). Para tanto, foram realizados agrupamentos a partir 

da similaridade dos compostos entre as amostras e suas respectivas réplicas. 

Adicionalmente, a análise SIMPER fornece a contribuição percentual dos HPAs 

individuais em relação às diferenças e, consequentemente, semelhanças entre 

as unidades de amostragem consideradas (QUINN & KEOUGH, 2002), sendo 

elas as diferentes resinas ou cores. 

Para a realização das análises PCA e SIMPER os dados foram 

padronizados utilizando a divisão da concentração obtida em cada amostra 

pela concentração total do composto, eliminando o efeito da diferença de 

magnitude entre os compostos (KREBS, 1999). As cores das resinas, e suas 

respectivas réplicas, foram plotadas utilizando dois eixos (1 e 2) da PCA, 

associados aos autovetores da concentração de HPAs (variáveis). Os 

autovetores revelam a influência dos principais compostos entre as resinas e 

cores na análise de ordenação (QUINN & KEOUGH, 2002). Para tanto, foram 

considerados os autovetores >|0,2| visando limitar os compostos a serem 

plotados e por representarem aqueles com uma contribuição mais expressiva. 
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Após a padronização, para a realização do agrupamento hierárquico 

(cluster), foi obtida uma matriz de similaridade utilizando como base a distância 

Euclidiana. Esta é uma medida de distância entre dois objetos em um espaço 

multidimensional (QUINN & KEOUGH, 2002) onde quanto maior a distância, 

menor a similaridade entre duas amostras (KREBS, 1999). Para o 

agrupamento foi utilizada a média de grupos (Group average). 

Por último foi realizada a análise ANOSIM na comparação entre as 

diferentes resinas e cores, uma vez que esta se baseia na avaliação da 

similaridade visando encontrar diferenças significativas entre grupos, com base 

em uma medida de dissimilaridade média dentro e entre grupos (LEGENDRE & 

LEGENDRE, 1998; QUINN & KEOUGH, 2002). 

 

RESULTADOS 

Foram detectadas concentrações de HPAs em todas as amostras de 

grânulos de PE, porém, alguns compostos registraram concentrações abaixo 

do limite de detecção. A soma da concentração dos compostos analisados (-

HPAs) resultou em uma variação expressiva nos grânulos de PE, com valores 

entre 666 e 52.524 ng g-1 (6.91112.392; Tab. 9). As maiores concentrações 

foram observadas nos grânulos mais escuros e, de forma oposta, as menores 

concentrações nos mais claros. Nos grânulos de PP foram detectadas 

concentrações de HPAs em todas as amostras, porém o benzo(b)criseno 

apresentou concentrações abaixo do limite de detecção para todas as 

amostras analisadas. A -HPAs variou de 640 a 12.709 ng g-1 (4.2734.155; 

Tab. 10) e, de forma semelhante à observada nas resinas formadas de PE, as 

maiores concentrações foram detectadas nos grânulos escuros e as menores 

nos grânulos claros. 

A representação gráfica da variabilidade dos compostos individuais (Tab. 

9 e 10) mostra que não existe um padrão no que se refere à concentração 

destes nas diferentes cores. É observado, porém, em diversos compostos 

valores abaixo do limite de detecção nas cores mais claras com aumento em 

grânulos de cores mais escuras em ambas as resinas. 
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Tabela 9 – Valores médios da concentração dos compostos individuais e da -HPAs (ng g
-1

) 
em grânulos de PE e representação gráfica da distribuição dos compostos nas diferentes 
cores, representadas pelos números de 1 a 9. Valores precedidos pelo símbolo “<” indicam 
concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, valores estes específicos para cada 
composto. 
 

Compostos 
Cores Gráficos 

(1 a 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

naftaleno 34,8 13,2 43,0 34,0 32,9 9,64 14,4 14,5 36,8  

-metilnaftalenos 12,6 18,4 18,0 10,5 14,0 14,1 17,8 23,6 46,5  

bifenil 4,21 2,38 5,06 3,50 2,69 1,81 6,55 3,00 33,0  

-etilnaftalenos 7,75 6,55 9,94 6,92 8,43 6,93 9,81 12,9 14,9  

-dimetilnaftalenos 91,0 79,8 92,4 62,5 91,8 92,0 132 156 154  

acenaftileno 3,93 <3,70 5,19 1,31 3,41 <3,70 8,76 51,6 124  
acenafteno 2,12 <1,30 2,66 1,95 1,81 2,21 2,59 2,82 4,53  

-trimetilnaftalenos 204 142 177 168 235 214 384 304 289  

fluoreno 4,28 1,85 3,69 4,19 4,49 3,88 9,86 5,63 7,69  

-metilfluorenos 34,3 19,4 33,6 39,2 50,0 62,6 79,8 82,3 50,9  

fenantreno 34,3 23,5 36,4 33,3 38,0 37,4 51,2 40,2 67,8  
antraceno 1,32 <1,10 0,69 <1,10 <1,10 3,38 6,90 13,8 89,3  

-dimetilfluorenos 86,5 34,0 63,3 88,1 157 226 227 244 266  

-metilfenantrenos 222 124 222 200 302 487 514 443 926  

-dimetilfenantrenos 321 165 379 341 624 1.107 1.365 1.162 3.997  

fluoranteno 21,6 12,4 41,6 27,5 194 39,1 45,9 64,6 312  
pireno 27,4 12,2 54,9 29,9 111 49,5 87,8 124 977  

-metilfluorantenos 4,72 3,45 21,5 14,6 55,4 31,8 60,4 110 704  

reteno 6,96 3,75 15,1 11,0 159 37,6 36,5 78,4 372  

-metilpirenos 25,4 11,5 39,3 26,1 68,9 103 203 321 3.407  

benzo(c)fenantreno <1,20 <1,20 <1,20 <1,20 4,22 <1,20 0,78 5,58 102  
benzo(a)antraceno <1,20 <1,20 3,36 1,46 10,0 3,88 9,28 14,1 246  

criseno 14,2 16,9 44,4 30,7 113 180 299 378 1.997  

-metilcrisenos 8,68 12,3 45,3 25,6 101 206 464 868 5.722  

-dimetilcrisenos <1,20 <1,20 16,9 10,9 45,7 153 323 1.055 9.215  

benzo(b)fluoranteno 1,13 6,27 10,1 9,34 27,9 26,3 36,8 57,4 673  
benzo(j)fluoranteno 1,40 5,97 9,12 10,9 22,1 36,1 63,5 59,0 618  
benzo(k)fluoranteno 1,08 5,41 10,4 10,9 30,5 35,9 67,1 86,0 628  

benzo(e)pireno 1,43 2,87 13,3 7,11 25,3 55,5 116 384 2.671  
benzo(a)pireno <1,10 0,58 3,09 1,74 6,25 9,88 21,0 51,3 870  

perileno <1,20 <1,20 1,03 <1,20 1,62 <1,20 <1,20 <1,20 163  
indeno[1,2,3-c,d]pireno 0,52 12,7 19,8 15,0 64,5 133 241 324 1.971  
dibenzo(a,h)antraceno <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 12,2 432  

benzo(b)criseno <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 <1,10 113  
benzo(g,h,i)perileno <1,20 <1,20 2,41 <1,20 8,36 14,6 112 286 2.463  

           

-HPAs 1.179 736 1.444 1.227 2.614 3.383 5.017 6.838 39.763  
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Tabela 10 - Valores médios da concentração dos compostos individuais e da -HPAs (ng g
-1

) 
em grânulos de PP e representação gráfica da distribuição dos compostos nas diferentes 
cores, representadas pelos números de 1 a 4. Valores precedidos pelo símbolo “<” indicam 
concentrações de HPA abaixo do limite de detecção, valores estes específicos para cada 
composto. 

 

Compostos 
Cores Gráficos 

(1 a 4) 1 2 3 4 

naftaleno 102 20,1 171 26,6  

-metilnaftalenos 99,6 64,5 462 51,3  
bifenil 121 4,74 165 8,95  

-etilnaftalenos 26,9 21,0 151 25,6  

-dimetilnaftalenos 253 196 1.468 360  
acenaftileno <3,70 <3,70 1,71 4,56  
acenafteno 4,70 1,43 17,1 10,1  

-trimetilnaftalenos 256 170 1.040 1.147  
fluoreno 19,5 4,39 100 22,8  

-metilfluorenos 29,9 23,6 124 300  
fenatreno 27,2 25,0 116 64,8  
antraceno <1,10 0,67 2,97 <1,10  

-dimetilfluorenos 30,5 13,2 83,8 388  

-metilfenantrenos 71,0 84,5 387 535  

-dimetilfenantrenos 91,8 110 573 2.061  
fluoranteno 10,6 17,3 62,3 111  

pireno 4,85 9,35 54,4 280  

-metilfluorantenos 2,10 6,42 47,3 204  
reteno 6,71 8,74 52,3 224  

-metilpirenos 3,34 12,4 75,6 762  
benzo(c)fenantreno <1,20 <1,20 4,97 44,5  
benzo(a)antraceno 0,85 1,80 47,6 20,7  

criseno 33,6 19,4 148 525  

-metilcrisenos 12,2 19,6 103 419  

-dimetilcrisenos 13,8 6,20 84,6 666  
benzo(b)fluoranteno 3,01 2,78 15,9 72,3  
benzo(j)fluoranteno 3,15 5,57 21,5 70,8  
benzo(k)fluoranteno 3,61 5,47 20,8 77,0  

benzo(e)pireno 2,22 6,05 38,0 217  
benzo(a)pireno 1,64 2,10 27,7 65,0  

perileno <1,20 0,63 1,97 11,9  
indeno[1,2,3-c,d]pireno <1,20 8,76 44,6 272  
dibenzo(a,h)antraceno <1,00 <1,00 <1,00 22,1  

benzo(b)criseno <1,10 <1,10 <1,10 <1,10  
benzo(g,h,i)perileno <1,20 <1,20 19,9 181  

      

-HPAs 1.235 872 5.733 9.251  
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As amostras de PE, quando comparadas entre cores diferentes, foram 

detectadas variações significativas ao longo dos gradientes (F=106,20, gl=8, 

p<0,0001). De forma geral, excetuando os quatro primeiros gradientes de cor 

com concentrações menores, porém semelhantes entre eles, foi observado um 

aumento da -HPAs totais diretamente relacionado ao escurecimento dos 

grânulos (Fig. 25 A).  

Entre as resinas de PP a comparação entre cores detectou diferenças 

significativas (F=18,294, gl=3, p=0,0006), com as cores claras (representadas 

pelos gradientes 1 e 2) apresentando menores concentrações que as mais 

escuras (gradientes 3 e 4) (Fig. 25 B). A variação dos valores do desvio padrão 

foi mais expressiva nos grânulos formados por PP, porém, em ambas as 

resinas os maiores valores destes foram constatados nas cores mais escuras. 

De forma geral, a variação da concentração da -HPAs totais entre as 

resinas de PE e PP seguiu um padrão com o aumento das concentrações 

diretamente relacionado ao escurecimento dos grânulos. Em ambas foi 

observada uma expressiva variabilidade nas concentrações de HPAs, sendo 

registrada nos grânulos mais escuros de PP a maior -HPAs totais. Porém, de 

forma geral, as resinas de PE registraram altas médias de concentração nos 

compostos individuais em uma maior quantidade de amostras em relação a PP 

(Tab. 9 e 10). 
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Figura 25 – Relação entre as concentrações da -HPAs totais e as diferentes cores dos 

grânulos de (A) PE e (B) PP. As letras sobrescritas indicam diferença de p0,05 no teste a 
posteriori de Tukey (ANOVA e Tukey realizados com os dados logaritmizados). As linhas 
sugerem os gradientes de cor semelhantes entre as resinas de PE e PP. 

 

A composição de HPAs nas diferentes cores dos grânulos de PE 

resultou em autovalores que representam 98,8% da variação dos dados nos 

quatro primeiros componentes principais. Apenas o primeiro componente 

principal (PC1) foi responsável por 83,1% desta variação e, se somado ao 

segundo componente principal (PC2), resultam em quase a totalidade da 

variação observada (96,4%). 

Os grânulos de PE foram separados em dois grupos assim formados: 

Grupo I – grânulos de cores mais escuras devido à maior proporção relativa de 

-metilpirenos, -dimetilcrisenos, -metilcrisenos e indeno[1,2,3-c,d]pireno e 
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menores contribuições de -trimetilnaftalenos, -metilfenantrenos e -

dimetilfenantrenos. Este grupo foi dividido em dois grupos menores, I.I e I.II, 

devido à diferenças na concentração dos compostos porém, com composição 

semelhante possuindo maior abundância relativa de indeno[1,2,3-c,d]pireno e 

-metilpirenos no grupo I.I.  

Já o grupo II é formado pelas cores mais claras, referentes aos 

gradientes de 1 a 7, devido à maior proporção relativa dos compostos -

trimetilnaftalenos, -metilfenantrenos e -dimetilfenantrenos, e menor de 

indeno[1,2,3-c,d]pireno. Este grupo foi ainda dividido em dois grupos menores 

(II.I e II.II). No grupo II.I as cores representadas por 1 e 2, e as réplicas 3.2, 3.3, 

4.2, 4.3 e 5.3 foram assim unidos pela maior proporção relativa de -

trimetilnaftalenos e -metilfenantrenos. A menor proporção relativa de -

trimetilnaftalenos foi a característica para a separação dos gradientes 6 e 7, 

junto às réplicas 3.1, 4.1, 5.1 e 5.2 formando o grupo II.II (Fig. 26 A e B). 
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Figura 26 – Análise dos componentes principais (PCA) considerando (A) a maior abundância 
relativa dos compostos e (B) as diferentes cores dos grânulos, agrupadas de acordo com a 
similaridade (cluster distância Euclidiana e média de grupos) na composição obtida em 
grânulos plásticos de PE. As linhas contínuas representam as ligações mais fracas (distância 
Euclidiana = 26) e as linhas tracejas, as ligações mais fortes (distância Euclidiana = 17), de 
acordo com esta composição.  
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Considerando as maiores contribuições (>10%) do percentual de 

similaridade (SIMPER) em grânulos de PE de diferentes cores, foram 

observadas contribuições dos compostos -dimetilnaftalenos e -

trimetilnaftalenos principalmente nos grânulos mais claros (representados pelos 

gradientes de cor entre 1 e 4 ). Por outro lado, os compostos -dimetilcrisenos 

e benzo(g,h,i)perileno foram observados em maiores contribuições percentuais 

nos grânulos mais escuros (representados pelo gradientes 8 e 9). Foi 

registrado ainda, um único grupo de compostos com concentrações, em 

porcentagens relativamente altas, em todas as cores (-dimetilfenantrenos) e 

outros compostos como fluoranteno reteno e -metilfenantrenos em apenas 

uma cor (Tab. 11).  Portanto, com base no exposto, é possível afirmar que a 

composição de HPAs nas diferentes cores apresenta uma variação expressiva.  

 

Tabela 11 – Contribuição dos compostos presentes em maiores proporções (>10%) em 
grânulos de PE de diferentes cores (correspondentes aos gradientes de 1 a 9), obtidos através 

do percentual de similaridade (SIMPER). Abreviações: DMNaf=-dimetilnaftalenos, TMNaf=-

trimetilnaftalenos, Fltn=fluoranteno, MFen=-metilfenantrenos, DMFen=-dimetilfenantrenos, 

Ret=reteno, DMCri=-dimetilcrisenos, Bghi=benzo(g,h,i)perileno. 

 

Cores 
Compostos (%) 

DMNaf TMNaf Fltn MFen DMFen Ret DMCri Bghi 

1 <10 22,94 <10 25,92 29,54 <10 <10 <10 

2 27,49 <10 <10 <10 46,84 <10 <10 <10 

3 13,46 12,31 <10 <10 46,78 <10 <10 <10 

4 <10 21,05 <10 <10 56,73 <10 <10 <10 

5 <10 <10 24,56 <10 23,44 20,68 <10 <10 

6 <10 <10 <10 <10 77,82 <10 <10 <10 

7 <10 <10 <10 <10 48,68 <10 <10 <10 

8 <10 <10 <10 <10 20,24 <10 41,94 <10 

9 <10 <10 <10 <10 13,75 <10 32,22 24,53 

 

 

Em grânulos de PP, os dois primeiros componentes explicam quase a 

totalidade da variação observada nos dados obtidos. O primeiro componente 

principal (PC1) resultou em uma variação de 80,9%. Porém, somado ao 

segundo componente principal (PC2) são responsáveis por 91% de toda a 

variação existente. 
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Com base na proporção relativa dos HPAs registrados, os grânulos de 

PP foram assim separados: Grupo I – formado pelos grânulos mais claros, 

representados pelos gradientes de cor 1, 2 e 3. Este grupo foi ainda dividido 

em dois grupos menores (I.I e I.II), os quais não agruparam as cores com suas 

respectivas réplicas. No grupo I.II as réplicas 1.2, 2.3, 3.2 e 3.3, foram 

agrupadas pela maior proporção relativa dos compostos naftaleno, -

metilnaftalenos e -dimetilnaftalenos. Já as maiores proporções relativas de -

trimetilnaftalenos e menores de naftaleno, -metilnaftalenos e -

dimetilnaftalenos foram características do grupo I.I formado pelas réplicas 1.1, 

1.3, 2.1, 2.2 e 3.1 (Fig. 27 A e B). 

O grupo II, representado pelos grânulos mais escuros (gradiente 4), foi 

assim separado devido à maior proporção relativa de -dimetilfenantrenos e 

menor de -dimetilnaftalenos (Fig. 27 A e B). -trimetilnaftalenos, por sua vez, 

apresentou influência em todas as amostras, não sendo um diferencial para o 

agrupamento de qualquer cor. 
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Figura 27 – Análise dos componentes principais (PCA) considerando (A) a maior abundância 
relativa dos compostos e (B) as diferentes cores, agrupadas de acordo com a similaridade 
(cluster distância Euclidiana e média de grupos) na composição obtida em grânulos de PP. As 
linhas contínuas indicam os agrupamentos com ligações mais fracas (distância Euclidiana = 22) 
e as linhas tracejadas, as ligações mais fortes (distância Euclidiana = 17), de acordo com esta 
composição. 
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A porcentagem de similaridade (SIMPER) dos HPAs em grânulos de PP 

permitiu identificar maiores contribuições (>10%) de naftaleno apenas nos 

grânulos mais claros (referentes ao gradiente de cor 1) e -dimetilfenantrenos 

em cores mais escuras (gradientes 3 e 4). -metilnaftalenos e -

dimetilnaftalenos estão presentes nos gradientes 2 e 3, enquanto bifenil e -

trimetilnaftalenos, nos gradientes 1 e 4. Não foi observada a abundância 

relativa de nenhum dos compostos em todas as cores (Tab. 12). 

 
 

Tabela 12 – Contribuição dos compostos presentes em maiores proporções (>10%) em 
grânulos de PP de diferentes cores (correspondentes aos gradientes de 1 a 4), obtidos através 

do percentual de similaridade (SIMPER).  Abreviações: Naf=naftaleno, MNaf=-metilnaftalenos, 

Bif=bifenil, DMNaf=-dimetilnaftalenos, TMNaf=-trimetilnaftalenos, DMFen=-
dimetilfenantrenos. 

 
 Compostos (%) 

Cores Naf MNaf Bif DMNaf TMNaf DMFen 

1 17,99 <10 25,92 <10 29,43 <10 

2 <10 26,22 <10 41,89 <10 <10 

3 <10 12,42 10,00 41,46 <10 15,53 

4 <10 <10 <10 <10 17,71 40,75 

 
 
A comparação das diferentes resinas pela ANOSIM (R=0,75) revelou 

diferenças nas composições entre cores e resinas, porém, sem diferenças 

significativas par a par em função do baixo número de amostras e da alta 

variabilidade. Através da composição individual dos HPAs foi observado que as 

resinas mais claras de PP (referentes aos gradiente 1 e 2) registraram maiores 

diferenças na concentração em relação aos grânulos mais escuros desta resina 

(representados pelo gradiente de cor 4) e também à todas as cores de PE, do 

que em relação ao próprio grupo. Já as resinas de PE mais escuras 

(representadas pelos gradientes 7, 8 e 9) registraram maiores diferenças de 

concentração em relação aos demais grupos (cores claras) do que dentro do 

próprio grupo. A variação entre os gradientes 1, 2, 3 e 4, bem como entre 7, 8 e 

9 não são expressivas dentro do próprio grupo. Porém, foi ainda observada 

uma proximidade entre a cor mais escura de PP (gradiente 4) e a cor 

representada pelo gradiente 5 de PE. 
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A análise conjunta da composição de HPAs em grânulos de PE e PP 

através dos quatro primeiros componentes principais explica quase a totalidade 

da variação dos dados. O primeiro componente principal (PC1) corresponde a 

mais da metade da variação dos dados obtidos (55,4%), enquanto o segundo a 

35,8%, totalizando 91,2% da variação existente. 

A ordenação realizada com base na similaridade de abundância relativa 

dos compostos nos grânulos de PE e PP, de diferentes cores, dividiu as 

amostras em quatro grupos. Os grupos I e II são formados pelos grânulos mais 

escuros (gradientes 9 e 8, respectivamente) de PE, assim separados devido às 

maiores proporções de -dimetilcrisenos e menores de -metilfenantrenos e -

trimetilnaftalenos; as quais variaram em concentração entre os dois grupos. O 

grupo III é formado essencialmente pelos grânulos mais claros de PP 

(gradientes 1, 2 e 3) e a réplica 2.3 de PE, pela proporção relativa mais alta de 

-dimetilnaftalenos e -trimetilnaftalenos; e mais baixas de -

dimetilfenantrenos. O grupo IV, por sua vez, é um grande grupo formado pelas 

resinas de PE com cores representadas pelos gradientes de 1 a 7 e, com uma 

ligação um pouco mais fraca, pelas resinas de PP mais escuras (gradiente 4). 

Este foi assim formado pelas maiores proporções de -dimetilfenantrenos e 

menores de -dimetilcrisenos e -dimetilnaftalenos (Fig. 28 A e B). Estes 

resultados apontam claramente a divisão entre as resinas de PE e PP através 

da composição de HPAs existentes entre elas, bem como entre as cores de 

PE, não havendo correspondência dos grânulos mais escuros de PE 

(gradientes 8 e 9) em relação às resinas de PP.  

As maiores contribuições (>10%) obtidas através da análise SIMPER, 

indicam contribuições expressivas dos compostos -dimetilfenantrenos 

(32,46%) com uma alta proporção nas resinas de PE, -dimetilnaftalenos 

(27,50%) em ambas as resinas e -metilfenantrenos (15,54%) nas resinas de 

PE. 

 



97 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Análise dos componentes principais (PCA) considerando (A) a maior abundância 
relativa dos compostos e (B) diferentes cores, agrupadas de acordo com a similaridade (cluster 
distância Euclidiana e média de grupos) na composição, obtida entre os grânulos de PE e PP e 
suas respectivas réplicas. As linhas tracejadas representam ligações mais fortes (distância 
Euclidiana = 26) de acordo com esta composição. 
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DISCUSSÃO 

As resinas mais comumente encontradas nas praias são polietileno (PE) 

e polipropileno (PP), devido às sua maior produção (ANDRADY, 2011), fato 

este também observado no presente estudo. A Espectroscopia no 

Infravermelho - FT-IR (Fourirer Transform Infrared Spectrophotometer) é um 

método amplamente utilizado em estudos que buscam identificar as resinas 

plásticas. Estes estudos, em sua maioria, resultaram em quantidades maiores 

de grânulos e fragmentos plásticos formados por PE, em relação a PP; ou 

ambas em relação às demais resinas (GREGORY, 1977; SHIBER, 1982; 

SHIBER, 1987; PIANOWSKI; 1997; ENDO et al., 2005; ASHTON et al., 2010; 

CARSON et al., 2011; KARAPANAGIOTI et al., 2011). No presente estudo, 

porém, foi utilizada a separação de resinas através da diferença de densidades 

(SINACÉ & DE PAOLI, 2005). Este método foi escolhido, pois, um teste 

comparativo entre este com a Microscopia Raman (MANZANO, 2009), também 

utilizada na identificação das resinas plásticas, resultou em uma baixa taxa de 

erro (10%) entre ambas, possuindo vantagens como baixo custo, rapidez na 

obtenção dos resultados e independência de equipamentos. É importante 

ressaltar, porém, que o grau de degradação dos grânulos, bem como a sua 

composição podem vir a influenciar nesta separação.  

No presente estudo, os grânulos de PE correspondem quase à 

totalidade (94%) coletada e aqueles formados por PP são apenas 6% da 

quantidade total. De maneira geral, esta observação seria esperada pelo 

volume de resinas transportado pelo Terminal do Grupo Libra, localizado no 

Porto de Santos, em que mais de 90% do volume das resinas é representado 

por grânulos de PE (Grupo Libra, comunicação pessoal2).  

Os grânulos plásticos podem passar longos períodos no ambiente e, 

devido ao intemperismo a que são invariavelmente submetidos, apresentam 

pequenas fissuras em sua superfície, as quais aumentam a capacidade de 

adsorção dos poluentes (ENDO et al., 2005; OGATA et al., 2009). Estas 

fissuras podem ocorrer mais frequentemente após o depósito e enterramento 

dos grânulos nas praias, do que durante o trajeto na água do mar (ENDO et al., 

2005). O intemperismo é um processo lento e, como citado anteriormente, 
                                                           
2
www.grupolibra.com.br 
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durante este período os grânulos permanecem sob a ação da radiação solar, 

que induz a foto-oxidação (SATOTO et al., 1997) que lhes confere cores mais 

escuras. Porém, como o enterramento dos grânulos e seu período de 

exposição no ambiente é variável, existe também a variabilidade observada na 

-HPAs entre as réplicas dos grânulos de uma amostra de mesma cor e resina. 

Além disso, os diferentes grânulos podem ser provenientes dos mais variados 

locais, o que implica diferentes rotas e, com isso, contato com diferentes 

poluentes e suas concentrações. 

A -HPAs também registrou variabilidade entre as diferentes amostras 

de cores de uma mesma resina. As cores mais escuras estão diretamente 

relacionadas a uma maior variabilidade e concentração de HPAs, devido ao 

seu grau de desgaste mais avançado, que pode aumentar a capacidade de 

adsorção dos poluentes (ENDO et al., 2005; OGATA et al., 2009). A mesma 

tendência das maiores concentrações de HPAs em grânulos plásticos mais 

escuros foi descrita em praias na costa de Portugal (FRIAS et al., 2010; 

MARTINS, 2011). Outro grupo de poluentes, as bifenilas policloradas (PCBs), 

também apresentou resultados similares na relação concentração de poluente 

 cor dos grânulos, com as concentrações mais altas registradas em grânulos 

escuros (ENDO et al., 2005). 

Nas resinas de PE e PP as concentrações de HPAs observadas foram 

semelhantes aos resultados das análises de PCB (HIRAI et al., 2011) com as 

máximas concentrações observadas em fragmentos de PE em relação aos de 

PP. No presente estudo os grânulos de PE resultaram em concentrações 

máximas de HPAs mais de quatro vezes maiores em relação aos grânulos de 

PP; já em análises de PCBs, foi observada uma diferença duas vezes maior 

(HIRAI et al., op cit.). Testes realizados com grânulos de PE e PP registraram a 

capacidade de adsorção de fenantreno e pireno, entre 3 a 4 vezes maior em 

grânulos de PE (KARAPANAGIOTI et al., 2010), o que pode ser explicado pela 

existência de maiores cavidades moleculares em grânulos de PE, permitindo 

uma rápida aderência de compostos como o fenantreno em sua superfície 

(COLE et al., 2011). Este padrão é confirmado também pela análise da 

adsorção de HPAs por grânulos de PE de alta e baixa densidade (PEAD e 

PEBD, respectivamente), a qual demonstra que as propriedades da resina 
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influenciam na velocidade de adsorção destes poluentes (FRIES & ZARFL, 

2012), sugerindo que as diferenças observadas na concentração de HPAs em 

grânulos de PE e PP sejam decorrentes destas características.    

No que se refere à composição de HPAs não houve variação entre as 

cores escuras havendo, porém, uma sutil variação entre as cores mais claras, 

para as resinas de PE e PP. De forma geral, houve a predominância dos 

compostos alquilados (-dimetilcrisenos, -metilcrisenos, -trimetilnaftalenos, 

-dimetilnaftalenos, -metilnaftalenos, -metilfenantrenos e -

dimetilfenantrenos) especialmente entre as diferentes cores de uma mesma 

resina. Porém, entre as resinas, a composição foi similar à anteriormente 

observada em grânulos coletados na superfície (ver Cap. 2) bem como em 

profundidade (ver. Cap. 3) no sedimento das praias da Enseada de Santos. As 

diferentes comparações, no que diz respeito à composição dos grânulos 

analisados reforçam a predominância dos compostos alquilados havendo, 

portanto, uma grande contribuição da poluição proveniente do tráfego de 

embarcações na região (MARTINS, 2005; PIETZSCH et al., 2010), 

provavelmente em direção ao Porto de Santos. 

 A seleção das cores dos grânulos a serem amostrados é um fator 

importante, e necessário, quando se busca um monitoramento amplo e cuja 

amostragem é realizada por voluntários, como ocorre com o Projeto 

International Pellet Watch. Porém, em coletas que buscam um monitoramento 

mais restrito, a aleatorização destes não somente é importante como se faz 

necessária, uma vez que existem grânulos de diversas cores no ambiente e 

esta está relacionada ao tempo de exposição no ambiente, bem como à 

concentração de poluentes. Desta forma, uma amostragem aleatória irá 

representar o real risco ambiental que os grânulos representam no ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo alcançou os objetivos propostos ao analisar um 

método para a amostragem quantitativa de grânulos plásticos, bem como a 

concentração, composição e fontes de contaminação dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) considerando as diferentes escalas espaciais 

em que os grânulos se distribuem em uma praia arenosa. Os resultados 

apontam o dinamismo inerente aos grânulos plásticos, sugerido pela sua 

distribuição em praias arenosas, além da expressiva variabilidade observada 

através das análises dos HPAs.  

O entendimento de algumas questões acerca destes microplásticos no 

ambiente fornece uma nova visão sobre este tema, uma vez que a utilização de 

transectos não demonstrou ser um desenho amostral válido. Por outro lado, o 

presente estudo enfatiza a eficácia do trado para futuras amostragens em até 

um metro de profundidade no sedimento arenoso, além de contribuir 

efetivamente quanto à problemática encontrada em se quantificar grânulos 

plásticos em praias. 

Outra contribuição relevante se refere ao registro da expressiva 

variabilidade na concentração destes poluentes em grânulos plásticos em 

todas as formas analisadas neste estudo. Constatando, portanto, que a 

variabilidade em pequena escala é um fator importante e deve ser considerado 

em amostragens futuras. É reforçado ainda que os grânulos plásticos são uma 

boa ferramenta como amostradores passivos da poluição em uma determinada 

área. Porém, quando considerados fatores como o tempo de exposição no 

ambiente e as diferentes cores dos grânulos encontrados no ambiente, estes 

influenciam diretamente na variabilidade da concentração de HPAs, sendo 

recomendada a amostragem aleatória, possibilitando assim, uma visão real da 

poluição na área.  

Os grânulos plásticos constituem resíduos de longa permanência no 

ambiente e os riscos podem se tornar ainda maiores quando considerados os 

aditivos a eles incorporados no processo de fabricação, bem como os 

poluentes adsorvidos quando perdidos no ambiente. É sabido que os aditivos 

podem ser lixiviados das resinas, porém no caso dos poluentes adsorvidos 
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ainda não existe esta comprovação; sendo necessários estudos futuros para 

verificar se existe esta capacidade de lixiviação a qual, se confirmada, será um 

registro alarmante visando à manutenção da vida marinha. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Coordenadas geográficas dos transectos coletados nas praias da Enseada de 
Santos. 
 

Transecto Latitude (S) Longitude (W) 

01 23°96´88” 46°34´23” 

02 23°96´87” 46°34´83” 

03 23°96´87” 46°34´31” 

04 23°96´87” 46°34´27” 

05 23°98´45” 46°30´94” 

06 23°96´85” 46°34´68” 

07 23°96´86” 46°34´59” 

08 23°96´84” 46°34´64” 

09 23°97´65” 46°31´86” 

10 23°97´94” 46°31´46” 

11 23°96´91” 46°35´63” 

12 23°97´96” 46°31´44” 

13 23°96´93” 46°33´64” 

14 23°98´13” 46°31´25” 

15 23°96´92” 46°35´82” 

16 23°96´85” 46°34´73” 

17 23°97´02” 46°36´34” 

18 23°96´92” 46°35´58” 

19 23°97´17” 46°32´78” 

20 23°96´93” 46°34´34” 
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Anexo 2 – Coordenadas geográficas das áreas de coleta superficial de grânulos plásticos nas 
praias da Enseada de Santos. 
 

Área de coleta Latitude (S) Longitude (W) 

01 23°58´31” 46°22´11” 

02 23°58´24” 46°22´06” 

03 23°58´18” 46°21´57” 

04 23°58´15” 46°21´28” 

05 23°58´13” 46°21´41” 

06 23°58´12” 46°21´32” 

07 23°58´10” 46°21´25” 

08 23°58´11” 46°21´18” 

09 23°58´13” 46°21´11” 

10 23°58´13” 46°21´03” 

11 23°58´10” 46°20´56” 

12 23°58´06” 46°20´49” 

13 23°58´05” 46°20´40” 

14  23°58´06” 46°20´33” 

15 23°58´06” 46°20´24” 

16 23°58´07” 46°20´16” 

17 23°58´08” 46°20´08” 

18 23°58´10” 46°20´00” 

19 23°58´12” 46°19´52” 

20 23°58´15” 46°19´42” 

21 23°58´17” 46°19´36” 

22 23°58´21” 46°19´29” 

23 23°58´24” 46°19´22” 

24 23°58´28” 46°19´15” 

25 23°58´32” 46°19´09” 

26 23°58´36” 46°19´02” 

27 23°58´42” 46°18´55” 

28 23°58´46” 46°18´49” 

29 23°58´52” 46°18´43” 

30 23°58´59” 46°18´36” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


