
 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SIMPÓSIOS DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

PRESENÇA DE MICROPLÁSTICO NO CONTEÚDO ESTOMACAL DE PEIXES DE 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA EM SALVADOR – BA 

 

 

 

 

Daniele de Almeida Miranda 

 

 

 

Orientador 

Biól. Gustavo Freire de Carvalho-Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

Bahia – Brasil 

2011



II 

 

DANIELE DE ALMEIDA MIRANDA 

 

 

PRESENÇA DE MICROPLÁSTICO NO CONTEÚDO ESTOMACAL DE PEIXES DE 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA EM SALVADOR – BA 

 

 

 

 Monografia de conclusão de disciplina apresentada ao 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Católica do Salvador como parte das exigências para a 

obtenção dos créditos totais da disciplina BIO375 – 

Ciências Ambientais. 

 

 

 

Orientador 

Biól. Gustavo Freire de Carvalho-Souza  

Mestrando em Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar (UFBA), Especialização em 

Ecologia de Ecossistemas Costeiros e Marinhos - UNIME, Graduação em Biologia (Ucsal), 

Pesquisador do Centro de Ecologia e Conservação Animal (ECOA / ICB / UCSal) 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

Bahia – Brasil 

2011 



III 

 

DANIELE DE ALMEIDA MIRANDA 

 

 

PRESENÇA DE MICROPLÁSTICO NO CONTEÚDO ESTOMACAL DE PEIXES DE 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA EM SALVADOR – BA 

 

Este trabalho monográfico foi julgado e aprovado para a obtenção de crédito total na 

disciplina BIO375 Ciências do Ambiente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Católica do Salvador.  

 

 

Salvador,   de junho de 2011.  

Profº. M. Sc. Moacir Santos Tinôco  

Coordenador  

 

 

BANCA EXAMINADORA DO TRABALHO MONOGRÁFICO:  
 

 

___________________________________________________________________________  

Biol. Esp. Alberto Oliveira Lima 

M.Sc.Ciência Animal (UFRB), Especialista em Oceanografia com Gestão de Recursos 

costeiros (Unifacs), Especialista em Engenharia de Cultivo de Moluscos – Universidad 

Católica del Norte de Chile – UCN-JICA, Biologia – Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

 

_________________________________________________________________________  

Prof. M.Sc./Biólogo Moacir Santos Tinôco Ph.D. Candidate  

Doutorando em Manejo da Biodiversidade – Universidade de Kent – DICE (U.K.),  

Msc. Ecologia e Biomonitoramento - UFBa 

Coordenador do Centro de Ecologia e Conservação Animal (ECOA / ICB / UCSal).   

 

_________________________________________________________________________ 

Yuri Watanabe Ferreira, Graduação em Biologia (Ucsal), 

M.Sc Mestrando: Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente - UEFS, Graduação em 

Biologia (Ucsal). 

 

Orientador do Trabalho Monográfico:  

 

 

Biol. Gustavo Freire de Carvalho-Souza 

Mestrando em Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar (UFBA), Especialização em 

Ecologia de Ecossistemas Costeiros e Marinhos - UNIME, Graduação em Biologia (Ucsal), 

Pesquisador do Centro de Ecologia e Conservação Animal (ECOA / ICB / UCSal) 



IV 

 

MENSAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A única peça sólida da verdade científica  

sobre a qual me sinto totalmente confiante é que  

somos profundamente ignorantes sobre a natureza."  

(Lewis Thomas, The Medusa and the Snail, 1979) 



V 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Magaly, minha mãe. 



VI 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

“Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho” já dizia Tom Jobim, e 

ele tinha toda a razão! O amor ao próximo, ao abiótico e ao biótico, por este amor que cheguei 

até aqui e é por ele que pretendo continuar fazendo o que amo e buscando cada vez mais 

estudar e descobrir as dádivas e encantos deste incrível amor chamado mar. Mas, como o 

próprio Tom Jobim citou, é impossível sozinho. E não dá para deixar de agradecer a turma 

que fez parte do meu trajeto. 

Primeiramente Deus, que me deu o dom e a paixão de poder cuidar do que ele criou. 

Meus pais, que além de me ajudarem durante toda a formação, aturaram o perfume que 

exalava na casa durante toda a pesquisa. Ao meu orientador, Gustavo F. de Carvalho-Souza, 

só pelos inúmeros “Relaxe, Dani!” já ganharia os meus agradecimentos, mas, além disso, foi 

o meu norte verdadeiro e magnético em todo o período da monografia. E a Moacir Tinoco que 

me sugeriu esse presente. 

Aos grandes amigos pescadores que conquistei ao longo da pesquisa. Na Pituba, “Boi” 

e seus irmãos, em Itapuã “Pai Velho” e seus companheiros. Sem o carinho, dedicação, amor e 

a paciência de vocês, de nada valeria o meu esforço.  

Ao Rodrigo Maia-Nogueira que nunca me deixou sem resposta, mesmo eu lotando a 

sua caixa de e-mails com trilhões de perguntas. Algumas totalmente sem nexo, mas ainda 

assim, ele estava sempre disposto a interpretá-las e respondê-las. Valeu Rô! 

A toda a minha família, irmãs e irmãos de laços sanguíneos e aos irmãos que a vida 

me deixou escolher. A Dara Miranda, minha filha linda de quatro patas, que não me deixou 

sozinha uma madrugada se quer das minhas escritas.   

Ao Greenpeace pelas oportunidades e amigos que jamais esquecerei. E ao grupo 

ambientalista que tenho muito orgulho de fazer parte “Lixo Somos Nós?!”. Plantamos a 

sementinha e já estamos vendo resultados! 

A galera da UCSal, entre funcionários e colegas que conquistei nestes 5 anos de curso. 

Vou levar comigo ótimas lembranças 

Aos colaboradores do Projeto Tamar que me receberam de braços abertos com todas 

as dúvidas que me causavam inquietação. 

A banca examinadora Yuri Watanabe, Alberto e novamente a Moacir Tinoco pela 

presença e contribuições. 

E agora é seguir em frente e continuar lutando para provar que somos apenas alguns 

dos inquilinos desse casarão chamado planeta terra, e não donos deles. E, por isso, devemos 

cuidar e respeitá-lo com as suas exigências e pluralidades. 

“O resto é mar. É tudo que eu não sei contar...” 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................................2 

LISTA DE TABELAS................................................................................................................3 

LISTA DE ABREVIATURAS...................................................................................................4 

RESUMO....................................................................................................................................5 

ABSTRACT................................................................................................................................6 

1. INTRODUÇÃO..............................................................................................................7 

2. OBJETIVOS.................................................................................................................11 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.......................................................................................11 

3. ÁREA DE ESTUDO.....................................................................................................12 

4. MATERIAL E MÉTODOS..........................................................................................15 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................................17 

6. CONCLUSÃO..............................................................................................................28 

7. REFERENCIAS............................................................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Pellets plásticos 

Figura 2 - Costa atlântica da Bahia 

Figura 3 - Sede da colônia de pescadores da Pituba, Z1 – APEPI. 

Figura 4 - Localização da colônia de pescadores APEPI e a área de pesca. 

Figura 5 - Sede da colônia de pescadores de Itapuã, Z6 –COOPI. 

Figura 6 - Localização da colônia de pescadores COOPI e a área de pesca. 

Figura 7, 8, 9 e 10 - Medição, pesagem, coleta e, por último análise do conteúdo estomacal no 

laboratório da UCSal, respectivamente. 

Figuras 12 e 13 - Pellets encontrados nos estômagos dos exemplares de Scomberomorus 

cavalla (Cuvier, 1829) na praia de Itapuã. 

Figuras 14. 15 e 16 - Pellets encontrados nos estômagos dos exemplares de S. cavalla na praia 

da Pituba. 

Figuras 17 e 18 - Pellets encontrado nos estômagos dos exemplares de Rhizoprionodon. 

lalandii (Müller & Henle, 1839) na praia da Pituba. 

Figura 19 - Exemplar da espécie Scomberomorus cavalla. 

Figuras 20 e 21 - Conteúdos estomacais dos dois exemplares de R. lalandii encontrados com 

pellets. 

Figura 22 - Exemplar da espécie Rhizoprionodon lalandii. 

Figuras 23 e 24: Resíduos encontrados nos estômagos das tartarugas marinhas no Projeto 

Tamar. 

Figuras 25 e 26 - Exemplares de Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) em recuperação no Projeto 

Tamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 
 

 

Tabela 1: Lista de espécies coletadas durante a pesquisa na Colônia Z1 – APEPI Praia da 

Pituba. Estão evidenciados o grupo taxonômico (menor taxa), comprimento furcal (CF), peso, 

presença de pellet junto ao conteúdo estomacal, hábito alimentar e ambiente. Como os 

estômagos eram retirados dos animais no momento em que precedia a venda, não foi possível 

registrar os dados completos para alguns indivíduos.  

Tabela 2. Lista de espécies coletadas durante a pesquisa na Colônia Z6 – COOPI Praia de 

Itapuã. Estão evidenciados o grupo taxonômico (menor taxa), comprimento furcal (CF), peso, 

presença de pellet junto ao conteúdo estomacal, hábito alimentar e ambiente. 

Tabela 3. Check-list de espécies associadas à poluição marinha encontradas no presente 

estudo e registradas no litoral baiano de acordo com uma aplicação de questionários a 

pesquisadores e instituições relacionadas ao tema. Estão evidenciados o grupo taxonômico 

(menor taxa), resíduo, tipo de associação (ingestão e enroscamento) resíduo associado 

(plástico, vidro, madeira, metal, tecido, apetrecho de pesca, papel, outros) e instituição/ 

pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

APEPI - Associação de Pescadores da Pituba 

CF - Comprimento Furcal  

COOPI - Cooperativa de Pescadores de Itapuã 

DDE – Dichloroethylene 

DDT – Diphenyl-Trichloroethane 

IMA - Instituto Mamíferos Aquáticos 

IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

OILPOL - Convenção para Poluição por Óleo 

PCB – Polychlorinated Biphenyls 

UNEP/IOC - United Nations Environment Programme/ Intergovernmental Oceanographic 

Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

RESUMO  

 
 

 

Extensas áreas costeiras dos continentes em todo o mundo fazem a conexão do 

ambiente terrestre ao marinho. O uso e descarte incorreto dos resíduos humanos têm afetado 

diretamente os oceanos e suas comunidades. Em todo o mundo tem sido relatados danos a 

fauna marinha causada por resíduos, danos estes que podem ser químicos, físicos ou 

biológicos. É indiscutível o progresso e benefícios que o plástico trouxe para a sociedade 

como um todo. Porém, quando no ambiente marinho, o material se mistura ao plâncton e 

então entra na cadeia alimentar de diversos animais. O presente estudo trouxe como foco a 

ingestão de materiais plásticos por animais marinhos, analisando os conteúdos estomacais de 

peixes em duas colônias de pescadores tradicionais de Salvador-Ba e aplicando questionários 

em instituições e com pesquisadores. Das 32 espécimes de peixes estudados, 7 apresentaram 

pellet plástico junto aos seus conteúdos estomacais. Sendo eles das espécies Scomberomorus 

cavalla e Rhizoprionodon lalandii. O resultado do questionário traz associação de aves, 

mamíferos e quelônios marinhos com plástico. 

 

Palavras-chave: peixes comerciais, pellets, poluição marinha, microplástico, Salvador, Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Extensive coastal areas of the continents around the world make the connection to the 

marine environment land. The incorrect use and disposal of human waste have directly 

affected the oceans and their communities. Worldwide has been reported damage to marine 

life caused by waste, such damage can be chemical, physical or biological means. It is 

indisputable progress and benefits that plastics bring to society as a whole. However, when 

the marine environment, the material is mixed to the plankton and then enters the food chain 

of several animals. This study has brought focus on the ingestion of plastics by marine 

animals, analyzing the stomach contents of fish in two colonies of traditional fishermen in 

Salvador-Ba and applying questionnaires to institutions and researchers. Of 32 specimens of 

fish studied, 7 presented with plastic pellets to their stomach contents. As they species 

Scomberomorus cavalla and Rhizoprionodon lalandii. The questionnaire result brings 

association of birds, mammals and sea turtles with plastic. 

  

Key-words: fish trade, pellets, marine pollution, microplastic, Salvador, Bahia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Existe atualmente uma extrema preocupação mundial com o ambiente aquático, em 

especial com o marinho, pois compreende uma grande parcela do planeta e sua importância 

no ciclo global já está amplamente definida e difundida (Manzano, 2009). Extensas áreas 

costeiras dos continentes em todo o mundo fazem a conexão do ambiente terrestre ao 

marinho. As zonas costeiras foram extensivamente ocupadas, de forma desordenada, e como 

consequência tem sido observado o aumento da contaminação dos ambientes costeiro e 

marinho (Sul, 2005). Segundo o mesmo autor, nas últimas décadas o crescimento 

populacional foi acompanhado de um rápido desenvolvimento industrial e do surgimento de 

novos materiais e produtos. Não fosse a negligência antrópica, a interação homem-natureza 

seria potencialmente lucrativa para ambas as partes.  

Fontes de riqueza supostamente inesgotáveis, os oceanos cobrem dois terços da 

superfície terrestre e há muito tempo servem de depósitos para todo tipo de resíduos 

produzidos pelo homem, desde efluentes líquidos sanitários ou industriais até as mais diversas 

classes de lixo, como plásticos, vidros e materiais tóxicos (Araújo & Costa, 2003). O lixo 

atualmente deixou de ser um problema estritamente sanitário em zonas urbanas tornando-se 

um dos principais grupos de poluentes no ecossistema marinho, juntamente com outros 

poluentes, como petróleo, derivados e metais pesados (Moura et al., 2011).  

A poluição por plástico é uma das ameaças mais duradouras entre as enfrentadas pela 

vida selvagem. Em 2001, Watson já dizia que o impacto do acúmulo de plástico nos oceanos 

é tido como mais grave do que todos os derrames anuais de óleo do mundo. Visto que o 

derramamento ocorre ao nível local e o plástico viaja por anos nos oceanos, adsorvendo 

substâncias químicas, sua contaminação ocorre de forma permanente e, portanto, cumulativa. 

As atividades antropogênicas são as maiores causas de impactos negativos ao meio 

ambiente e de todo o lixo jogado no ambiente marinho, onde o plástico é o que aparece em 

maior escala (Nucci, 2010). O uso e descarte incorreto dos resíduos humanos têm afetado 

diretamente os oceanos e suas comunidades. Em todo o mundo tem sido relatados danos a 

fauna marinha causados por resíduos, danos estes que podem ser químicos, físicos ou 

biológicos. 
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O problema da contaminação por plásticos e outros resíduos sólidos marinhos 

começou a ser reconhecido na década de 1970 quando Carpenter & Smith (1972) 

documentaram a existência de plásticos flutuantes no mar de Sargasso e no ano seguinte foi 

comprovada a presença de partículas plásticas na costa do Rio Grande do Sul (Sul, 2005). 

Desde então, resíduos plásticos são encontrados em todos os tipos de ambientes costeiros e 

marinhos, desde: praias, recifes, manguezais ou oceânicos em diversas formas e condições 

(pellets, fragmentos e objetos). 

Pellets são grânulos de plásticos que correspondem à forma principal com que as 

resinas plásticas são produzidas e comercializadas para serem usadas como matéria prima em 

indústrias de transformação para a criação dos mais variados objetos, produzidos após estas 

serem derretidas e moldadas de acordo com o produto final (Manzano, 2009) (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pellets plásticos. Foto: Miranda, D.A., 2011. 

 

É indiscutível o progresso e benefícios que o plástico trouxe para a sociedade como 

um todo. Maleáveis, de baixo custo e resistentes, o plástico permitiu grandes avanços nos 

mais diversos setores industriais. Os plásticos são também considerados substratos inertes 

com índices de degeneração variáveis por elementos ambientais, como exposição ao sol, 

especialmente os níveis de UV, temperatura, nível de oxigênio, energia das ondas e a presença 

de fatores abrasivos (areia, cascalho ou rocha) (UNEP/IOC, 2009; Nucci, 2010).   

O descarte incorreto deste material ainda é o maior perigo para o ecossistema marinho. 

Por muitas vezes dejetos humanos não são destinados de maneira adequada e acabam 

tomando caminhos incorretos como rios e mares. Não é possível obter estimativas confiáveis 
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da quantidade de lixo plástico que chega ao ambiente marinho, mas as quantidades são, no 

entanto, bastante substanciais (Derraik, 2002). 

Muitos são os relatos de animais que vem a óbito pelo contato com o lixo marinho, em 

especial o plástico no Brasil (Sazima et a.l, 2002; Macedo, 2007; Guebert, 2008; Mascarenhas 

et a.l, 2008; Tourinho et al., 2009; Possatto et al., 2011; Farrapeira, 2011).Dados da ONG 

Greenpeace apontam que a ingestão de lixo marinho é conhecida por afetar principalmente as 

tartarugas marinhas e aves marinhas, mas é também um problema para os mamíferos 

marinhos e peixes. 

 Quando inserido no ambiente marinho, o plástico pode diminuir de tamanho ao se 

expor as ações ambientais como a salinidade, a temperatura e as demais condições 

oceanográficas. Com o passar do tempo e a movimentação das ondas ocorre à fragmentação 

desse material plástico podendo ser confundidos por alguns animais como alimento e 

consequentemente levá-los a óbito, além de interferir no ciclo reprodutivo de alguns animais 

que vivem em ambientes recifais (Moura et al, 2011). Reduzido, o material se mistura ao 

plâncton e então entra na cadeia alimentar de diversos animais marinhos.  

Diversos são os danos associados. A morte pode ser por enredamento, asfixia 

obstrução intestinal, infecção, além de muitos outros prejuízos. Boerger et al. (2010) diz que 

os impactos do plástico ingerido podem aumentar à medida que uma crescente quantidade de 

pequenos pedaços de plástico misturam-se com fontes naturais de alimentos. Posteriormente, 

se os peixes não são capazes de eliminar o plástico do aparelho digestivo, o acúmulo pode 

levar a morte por desnutrição. Além disso, a dinâmica do plástico pode aumentar a 

dificuldade de peixes mesopelágicos para voltar às águas mais profundas.  

No Brasil, o assunto vem sendo amplamente estudado nos últimos anos. Nucci & 

Dall’Occo (2011) comparou as políticas públicas do Brasil com os Estados Unidos e concluiu 

que os dois países começaram a se preocupar com o ambiente marinho através da adesão à 

Convenção para Poluição por Óleo (OILPOL), em 1954. Desde então, diversos estudos vem 

sendo conduzidos sobre o assunto em amplas vertentes, bem como leis e projetos com tal 

finalidade. Na Bahia, muitos estudos vêm sendo publicados na última década sobre lixo na 

zona costeira e marinha (Santos et al., 2005; Santana Neto, 2009, Carvalho-Souza e Tinoco, 

2011, Silva et al., 2011)  assim como ingestão incidental por quelônios e mamíferos marinhos 
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(Macêdo, 2007), porém estudos focados na ingestão de plástico pela ictiofauna não foram 

descritos até então.   

O presente estudo traz como foco a ingestão de materiais plásticos por animais 

marinhos, analisando os conteúdos estomacais de peixes em duas colônias de pescadores 

tradicionais de Salvador-Ba, incluindo um diagnóstico participativo com instituições e 

pesquisadores para assim, ampliar o banco de informações da pesquisa. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve por objetivo estudar os conteúdos estomacais de peixes de 

importância econômica em duas colônias de pescadores em Salvador (Z6 - Itapuã e Z1 - 

Pituba) identificando a ingestão de detritos antrópicos, além de levantar a ocorrência de 

ingestão por animais marinhos com resíduos plásticos na costa da Bahia. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudar o conteúdo estomacal dos peixes desembarcados em duas colônias de pesca;  

• Identificar a presença de materiais plásticos no estômago dos animais estudados; 

• Listar as espécies marinhas encontradas com resíduos antrópicos no litoral baiano 

desde 2000. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 
 

3.1. Delimitação da área de estudo (estado da Bahia) 

 

A Zona Costeira Brasileira é uma unidade territorial, definida em legislação (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) para efeitos de gestão ambiental, que se estende por 17 estados 

e acomoda mais de 400 municípios distribuídos do norte equatorial ao sul do País e é objeto 

de Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Caldas, 2007).  

Localizada ao leste do oceano atlântico, a costa litorânea da Bahia tem uma extensão 

de mais de 900 km que está em intensa interação e ocupação humana (Figura 2). A Bahia 

possui o maior litoral do país. A orla marítima de Salvador é uma das maiores do Brasil. São 

50 quilômetros de praias distribuídas entre a cidade alta e a cidade baixa, desde Inema, no 

subúrbio ferroviário até Praia do Flamengo, no extremo norte da cidade (Caldas, 2007).  Em 

toda a orla, é possível encontrar diversas colônias de pesca. Aqui, foram escolhidas duas 

colônias, Z6 – Itapuã e Z1 – Pituba, por proximidade e facilidade de acesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Costa atlântica da Bahia. Fonte: Google Earth, 2008. 
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3.2.Colônia de pesca Z1 - APEPI 

A APEPI (Associação de Pescadores da Pituba) está situada nas imediações da Praia 

da Pituba, no bairro de mesmo nome, próxima à Igreja Nossa Senhora da Luz  (Figuras 3 e 4). 

A sede da APEPI está construída próximo as areias da praia, que tem como fortes 

características um mar agitado de águas tropicais, onde ocorre consideravelmente a incidência 

de algas e substratos marinhos. A presença de costões rochosos é fator determinante para a 

grande biodiversidade presente no local (Villas-Bôas, 2009). As saídas para pescas são 

realizadas diariamente por diversos barcos e em horários variados, fazendo com que a colônia 

tenha desembarque durante todo o dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Sede da colônia de pescadores da Pituba, Z1 – APEPI. 

Foto: Miranda, D. A., 2011. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Localização da colônia de pescadores APEPI e a área de pesca.  

Fonte: Google Earth, 2008. 
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3.3.Colônia de pesca Z6 - COOPI 

Localizada ao nordeste da orla atlântica de Salvador, encontra-se a COOPI 

(Cooperativa de Pescadores de Itapuã) colônia com mais de dois séculos de existência. O 

bairro de Itapuã está localizado na orla atlântica de Salvador, numa posição distante do centro 

(tomando como referência o Farol da Barra, a uma distância de aproximadamente 20km), 

seguindo o vetor norte da cidade (Silva et al., 2009) (Figuras 5 e 6). Diferente da Pituba, as 

saídas de barco em Itapuã são caracterizadas por dias em alto mar. Os pescadores chegam a 

passar diversos dias, retornando às colônias em dias e turnos determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sede da colônia de pescadores de Itapuã, Z6 – COOPI. 

Foto: Miranda, D. A., 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Localização da colônia de pescadores COOPI e a área de pesca. 

Fonte: Google Earth, 2008. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1. Análise do conteúdo estomacal 

 

 O estudo foi conduzido em duas comunidades pesqueiras artesanais situadas no 

município de Salvador. O horário de coleta se dava de acordo com a rotina de pesca seguida 

por cada colônia. As amostras foram obtidas diretamente do desembarque. Os peixes foram 

escolhidos aleatoriamente de acordo com a chegada dos barcos que, na sua maioria, realizam 

pesca de linha e foram pescados a uma distância máxima estimada de 1.900 metros. No 

momento em que os pescadores tratavam o peixe para comercialização, o estômago era 

recolhido e identificado.  

Para cada indivíduo foi registrado o comprimento furcal (CF), o peso e a espécie. No 

laboratório, o conteúdo estomacal foi analisado minuciosamente para a identificação de 

resíduos plásticos (Figuras 7, 8, 9 e 10). Os animais que apresentaram microplástico junto ao 

conteúdo estomacal tiveram os seus estômagos devidamente fotografados para a catalogação 

dos dados obtidos. Como a análise foi feita imediatamente após a coleta, não foi necessário o 

uso de preservantes. As amostras foram obtidas de seis observações de desembarques entre 

abril e maio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7, 8, 9 e 10: Medição, pesagem, coleta e, por último, análise do conteúdo estomacal no 

laboratório da UCSal, respectivamente. Fotos: Gomes, L., 2011; Miranda, D. A, 2011. 



16 

 

4.2.Questionário. 

 

Foram realizadas entrevistas com profissionais e instituições relacionados à temática para 

registrar a ocorrência de associações entre animais marinhos e resíduos antrópicos, 

principalmente plástico e seus derivados. As entrevistas foram realizadas através de visitas in 

locu, quando possível e através de contato virtual (e-mail) em alguns casos quando não houve 

possibilidade de encontro presencial junto aos pesquisadores entrevistados. Foram quesitos 

das entrevistas: i. grupo taxonômico (menor taxa possível); ii. resíduo associado (plástico, 

vidro, madeira, metal, tecido, apetrecho de pesca, papel, outros); iii. tipo de associação 

(ingestão e enroscamento) e iv. Instituição/pesquisador responsável pelo registro.  

 

4.3.Tratamento dos dados 

Os dados foram tabulados e armazenados em banco de dados em matrizes da plataforma 

Microsoft Office 2007® para catalogação e organização das informações. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

O lixo marinho é uma expressão visível do impacto humano sobre o ambiente marinho 

(Moore et al, 2001). Foram analisados 32 espécimes de peixes, pertencentes a 11 espécies, 

sendo encontrados resíduos plásticos em 7 conteúdos estomacais, correspondendo a 22% das 

espécies analisadas (Tabelas 1 e 2). Na colônia Z6 em Itapuã, 2 exemplares da família 

Scombridae, espécie Scomberomorus cavalla, possuíam pellets junto ao conteúdo estomacal 

(Figuras 12 e 13) . Na colônia Z1 - Pituba, 3 indivíduos também da espécie S. cavalla 

(Figuras 14, 15 e 16) apresentaram microplástico junto aos seus conteúdos estomacais, além 

de outros 2 exemplares de caçonetes pertencente à família Carcharhinidae,  espécie 

Rhizoprionodon lalandii (Figuras 17 e 18). 

Em um número total, foram coletados 8 exemplares da espécie S. cavalla, sendo que 5 

deles apresentaram contaminação por pellet, o que corresponde a 62,5%. Para a espécie R. 

lalandii, foram coletados 6 exemplares, dos quais 2 traziam pellet junto ao conteúdo 

estomacal, representando 33% da população. 

 

 

 

 

 

Figuras 12 e 13: Pellets encontrados nos estômagos dos exemplares de S. cavalla na praia de 
Itapuã. Foto: Miranda, D.A., 2011. 

 

 

 

 

 

 
Figuras 14. 15 e 16: Pellets encontrados nos estômagos dos exemplares de S. cavalla na praia da 

Pituba. Foto: Miranda, D.A., 2011. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 e 18: Pellets encontrados nos estômagos dos exemplares de R. lalandii na praia da 

Pituba. Foto: Miranda, D.A., 2011. 
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Tabela 1. Lista de espécies coletadas durante a pesquisa na Colônia Z1 – APEPI Praia da Pituba. Estão evidenciados o grupo taxonômico (menor 

taxa), comprimento furcal (CF), peso, presença de pellet junto ao conteúdo estomacal, hábito alimentar e ambiente. Como os estômagos eram retirados dos 

animais no momento em que precedia a venda, não foi possível registrar os dados completos para alguns indivíduos.  

Espécie Tamanho 

CF(cm) 

Peso 

(g) 

Pellet Hábito alimentar Ambiente 

Acanthurus coeruleus (Bloch & Schneider, 1801 ) 25cm 400g Ausente Herbívoro Associadas a recifes (Desoutter, M. 1990) 

Caranx crysos (Mitchill, 1815) 33cm 900g Ausente Zôoplanctônico Associadas a recifes (Smith-Vaniz, 1986) 

Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder, 1928) 67cm 12kg Ausente Zoobentônico Associadas a recifes (Uyeno, 1983) 

Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder, 1928) 53cm 7kg Ausente Zoobentônico Associadas a recifes (Uyeno, 1983) 

Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder, 1928) 48cm 5kg Ausente Zoobentônico Associadas a recifes (Uyeno, 1983) 

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) 33cm 1,100kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Estuarino (Bianchi et al, 1993) 

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801) 48cm 3kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Associadas a recifes (Feitoza, 2003) 

Paralichthys brasiliensis (Agassiz, 1831) 44,5cm 1,900kg Ausente Zoobentônico Associadas a recifes (Smith, 1997) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839) - - Presente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Rhizoprionodon lalandii  (Müller & Henle, 1839) - - Ausente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839) - - Ausente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839) - - Ausente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839) - - Ausente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839) 71cm 1,750kg Presente Nectônico Demersal; marinhas (Compagno, 1984) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Presente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Presente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Presente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Ausente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Ausente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) - - Ausente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Sphyraena guachancho (Cuvier, 1829) 52,5cm 950g Ausente Nectônico Estuarino (Sanches, 1991) 
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Espécie Tamanho 

CF(cm) 

Peso 

(g) 

Pellet Hábito alimentar Ambiente 

Caranx crysos (Mitchill, 1815) 38cm 2,800kg Ausente Zôoplanctônico Associadas a recifes (Smith-Vaniz, 1986) 

Caranx crysos (Mitchill, 1815) 37cm 2,100kg Ausente Zôoplanctônico Associadas a recifes (Smith-Vaniz, 1986) 

Lutjanus analis  (Cuvier, 1828) 48,5cm 3,800kg Ausente Nectônico/Zoobentônico Associadas a recifes (Cervigón, F. 1993) 

Lutjanus analis  (Cuvier, 1828) 57cm 4,200kg Ausente Nectônico/Zoobentônico Associadas a recifes (Cervigón, F. 1993) 

Lutjanus jocu (Cuvier, 1828) 29cm 0,695kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Associadas a recifes (Feitoza, 2003) 

Lutjanus jocu (Cuvier, 1828) 30cm 0,950kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Associadas a recifes (Feitoza, 2003) 

Lutjanus jocu (Cuvier, 1828) 28cm 0,750kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Associadas a recifes (Feitoza, 2003) 

Lutjanus jocu (Cuvier, 1828) 29cm 0,800kg Ausente Nectônico /Zoobentônico Associadas a recifes (Feitoza, 2003) 

Mycteroperca sp.   63cm 2,800kg Ausente Zoobentônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla   (Cuvier, 1829) 82cm 4,500kg Presente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

Scomberomorus cavalla   (Cuvier, 1829) 68cm 2,500kg Presente Nectônico Associado a recifes (Riede, K. 2004) 

 

Tabela 2. Lista de espécies coletadas durante a pesquisa na Colônia Z6 – COOPI Praia de Itapuã. Estão evidenciados o grupo taxonômico (menor 

taxa), comprimento furcal (CF), peso, presença de pellet junto ao conteúdo estomacal, hábito alimentar e ambiente. 
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A espécie Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829), comumente conhecido como 

cavalo ou cavala, é amplamente distribuídas ao longo do Atlântico Ocidental (Santa Brígida et 

al., 2007). É frequentemente encontrada em áreas recifais. Como hábito alimentar, prefere 

peixes, camarões e lulas. É uma espécie migratória, percorrendo consideráveis distâncias ao 

longo da costa do Atlântico (Collette, 1983) (Figura 19).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Exemplar da espécie Scomberomorus cavalla. Foto: Miranda, D. A., 2011. 

 

No conteúdo estomacal de 4 das 5 espécimes de S. cavalla contamidas, foi possível 

identificar resquícios da sua dieta. Pelo estado de digestão já avançado, não foi possível 

identificar a nível taxonômico, porém era evidente que se tratavam de peixes ósseos.  Em um 

dos espécimes foi encontrado apenas pellet como conteúdo estomacal. Os exemplares de R. 

lalandii apresentaram sinais de alimentação recente também por peixes ósseos (Figuras 20 e 

21). 

 

 

 

 

 

 

Figuras 20 e 21: Conteúdos estomacais dos dois exemplares de R. lalandii encontrados com 

pellets. Foto: Miranda, T. A., 2011. 
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Além dos impactos potenciais físicos de fragmentos de plástico, foi expressa uma 

preocupação recente sobre o potencial para os plásticos de adsorver poluentes orgânicos 

persistentes (Moura et al, 2011). 

Não foram encontradas outras referências de associação da espécie em interação com 

resíduos plásticos. No entanto, Costa & Lacerda (2009) encontraram bioacumulação de 

mercúrio em alguns exemplares na costa de Fortaleza – CE. Ainda que a quantidade 

encontrada não signifique potenciais danos à saúde, justificaram a presença do Hg na espécie 

pelo hábito alimentar voraz. Fato que também poderia explicar o registro de plástico no 

conteúdo estomacal da espécie.  

O Rhizoprionodon lalandii (Müller & Henle, 1839), é um predador generalista de 

peixes pelágicos e demersais e de lulas em áreas costeiras, fato que poderia explicar a 

presença do pellet no estômago do animal. Já foi relatada a interação por enroscamento em 

espécimes de R. lalandii com um lacre plástico (Sazima et al., 2002). Neste relato, o autor 

associou o fato de o animal ser encontrado associado ao plástico com mais freqüência por ser 

uma espécie de tubarão de pequeno porte e por freqüentar habitualmente águas costeiras, ou 

seja, obtendo uma maior interação com resíduos antrópicos (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Exemplar da espécie Rhizoprionodon lalandii. Foto: Miranda, D.A., 2011. 

De hábito bentônico, semelhante às arraias. Ficam por longos períodos de tempo 

enterrados na areia ou lama para alimentação (Szpilman, 2000). Está listado na IUCN como 

vulnerável pela pesca de filhotes e pela exposição a poluição.  

A cavala, assim como o caçonete são comumente conhecidos pelos seus hábitos 

nectônicos e generalistas, podendo comer peixes pequenos e médios, moluscos e crustáceos. 

Sendo assim, o plástico encontrado pode ser proveniente da sua alimentação direta, ou tenha 



22 

 

sido ingerido por alguma das suas presas. Neste caso o plástico passa a estar presente na 

cascata e elos tróficos de diversos animais marinhos. Outra hipótese válida sugere que o pellet 

pode ter sido ingerido no momento em que os animais predavam o seu alimento. Nesta 

hipótese também não é possível inferir em que local ocorreu à contaminação, já que as 

espécies relatadas ocupam grandes áreas.  

Dados secundários obtidos através de questionário (Tabela 3), registrados no Instituto  

Mamíferos Aquáticos - IMA , apontam que em junho de 1998 foi registrada, em uma fêmea 

de golfinho risso, Grampus griséus,  que encalhou ainda viva ma praia da Boa Viagem 

(Salvador - BA)  uma grande quantidade de sacos plásticos junto ao conteúdo estomacal, esta 

veio a óbito quatro dias apos o seu encalhe (Maia-Nogueira, 2000; Carvalho-Souza, 2009). 

Em 1999, um exemplar de lobo marinho, Arctocephalus tropicalis, apresentou em seu 

estômago balões de festa e embalagens de bala, encontrado em Boipeba (BA). Também foi à 

óbito, além de uma baleia bicuda de cuvier, Ziphius cavirostris, que encalhou já sem vida e 

apresentava em seu estômago diversos sacos plásticos.   

Em janeiro de 2004 foi encontrada morta uma tartaruga verde jovem, Chelonia mydas, 

a deriva em frente à localidade de Garapuá (BA) e em seu estômago foi encontrado sacos 

plásticos também.  

O Projeto TAMAR, registra rotineiramente casos de animais que chegam ainda vivos 

ou mortos, com seus tratos digestivos tomados por fezes endurecidas misturadas ao plástico, 

os fecalômas, que bloqueiam a evacuação do animal, levando-o a sérios problemas gastro-

intestinais como obstrução e infecção do sistema digestivo e até a morte. Em 2010, foram 

registrados por volta de 17 associações por ingestão de resíduos, incluindo o plástico, com 

tartarugas marinhas (Figuras 23 e 24).  

 

 

 

 

 

Figuras 23 e 24: Resíduos encontrados nos estômagos das tartarugas marinhas no Projeto Tamar. 

 Foto: Miranda, D. A., 2011. 
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Em maio de 2011 o projeto recebeu um animal da espécie Chelonia mydas que sofreu 

enroscamento com plástico em 2 nadadeiras (Figura 25), o que resultou na amputação dos 

membros. Além do diagnóstico de ingestão do material.  Este exemplar conseguiu evacuar 

todo o conteúdo. Porém, devido ao acidente sofrido, não poderá voltar à natureza. Até a 

conclusão deste material, encontrava-se em recuperação no TAMAR um outro exemplar de 

Chelonia mydas que não conseguia mergulhar pelo acúmulo de material plástico no seu 

organismo (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25 e 26: Exemplares de Chelonia mydas em recuperação no Projeto Tamar.  

Foto: Miranda, D. A., 2011. 

 

Macêdo (2007) analisou o trato digestivo de 45 tartarugas marinhas encontradas 

mortas ou que vieram a óbito, durante tratamento no Setor Veterinário do Projeto TAMAR / 

Praia do Forte. Dos 45 animais necropsiados, foram encontrados materiais antropogênicos em 

27 animais (60%), sendo 74,1% (20/27) dos casos em Chelonia mydas e 26,9% (7/27) na 

espécie Eretmochelys imbricata. Em sua maioria matérias plásticos, além de nylon, filtro de 

cigarro, etc. 

Em 2009, Carvalho-Souza registrou a associação com material plástico por 

enroscamento na sardinha, Opisthonema oglinum. Neste caso percebeu-se que o material 

provocava dificuldades na natação, tornando-a vulnerável a predação. Além desta associação 

este autor observou ainda a utilização de materiais plásticos como refúgio para o peixe-sabão, 

Rypticus bistrispinus. A utilização destes resíduos denota uma aparente degradação dos 

habitats marinhos levando as espécies a buscar alternativas para os seus processos ecológicos, 

no entanto esta síndrome se torna uma ameaça as espécies, visto a inoperância e capacidade 

de perda destes locais para proteção.  
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Em todos os casos descritos percebem-se claramente os impactos que a contaminação 

por resíduos plásticos vem promovendo no ambiente marinho e torna alarmante a situação 

atual destes compostos disponíveis na cadeia trófica marinha. 

Ainda que o Oceano Atlântico não tenha registros de plástico flutuante quando 

comparados a grande ilha do oceano Pacífico, vem sendo registrada a presença de plástico 

neste macro ambiente (Morris, 1980). Embora os estudos tenham documentado os efeitos de 

detritos antrópicos de grande porte, predominantemente de plástico como potencialmente 

letais para os mamíferos marinhos através de entrelaçamento e ingestão, o impacto global de 

menores detritos de plástico no ambiente marinho vai exigir uma investigação mais extensa 

(Boerger et al., 2010). 

A poluição do plástico é um problema crescente, as conseqüências das quais ainda 

pouco compreendidas pela maioria das espécies marinhas (Moura et al, 2011). Além disso, a 

flutuação de pequenos pedaços de plástico aumenta a probabilidade de se misturar com fontes 

de alimento da superfície (Boerger et al., 2010). Embora os problemas associados com 

grandes itens de plástico, como sacolas, em grandes animais marinhos estão bem 

documentados, só recentemente é que os impactos de menores fragmentos de plástico têm 

sido considerados (Moura et al, 2011). 

Em grande escala, o lixo plástico pode afetar organismos marinhos maiores e 

prejudicar a qualidade de vida nos ecossistemas (Boerger et al., 2011). Os registros de 

interações plástico-animal no Brasil (Sazima et al., 2002; Macedo, 2007; Guebert, 2008; 

Mascarenhas et al., 2008; Tourinho et al., 2009; Possatto et al., 2011; Farrapeira, 2011; 

Moura et al, 2011) vem aumentando ano após ano.  

Pelo menos 267 espécies diferentes são conhecidas por terem sofrido entrelaçamento 

ou ingestão de detritos marinhos, incluindo aves, tartarugas, focas, leões marinhos, baleias e 

peixes (Laist, 1997). 
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Tabela 3. Check-list de espécies associadas à poluição marinha encontradas no presente estudo e registradas no litoral baiano de acordo 

com uma aplicação de questionários a pesquisadores e instituições relacionadas ao tema. Estão evidenciados o grupo taxonômico (menor taxa), 

resíduo, tipo de associação (ingestão e enroscamento) resíduo associado (plástico, vidro, madeira, metal, tecido, apetrecho de pesca, papel, 

outros) e instituição/ pesquisador. 

 

 

Espécie Resíduo Associação Instituição 

Arctocephalus tropicalis (Gray, 1872) plástico ingestão Maia-Nogueira, comm. pess. 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) plástico ingestão Projeto Tamar,2011 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) plástico ingestão Projeto Tamar,2011 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) nylon e saco plástico enroscamento Projeto Tamar, 2010 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 
sacos plásticos;pedaços de plástico duro; isopor; corda de 

sisal; filtros de cigarros; pedaços de canudos plásticos 
ingestão Macedo, 2007 

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) saco plástico ingestão Projeto Tamar, 2010 

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 
sacos plásticos;pedaços de plástico duro; isopor; corda de 

sisal;  filtros de cigarros; pedaços de canudos plásticos 
ingestão Macedo, 2007 

Grampus griseus (Cuvier, 1812) plástico e orgânico ingestão Maia-Nogueira, 2000 

Ophistonema  oglinum (Lesueur, 1818) plástico enroscamento Carvalho-Souza, 2009 

Rypticus bistrispinus (Mitchill, 1818) plástico refugio Carvalho-Souza, 2009 

Spheniscus magellanicus (Forster, 1781) plástico e apetrecho de pesca ingestão Maia-Nogueira, comm. pess. 

Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) plástico ingestão Maia-Nogueira, comm. pess. 
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Estes resultados corroboram parcialmente a hipótese de que mais peças de plástico são 

ingeridos por causa de sua prevalência em ambientes marinhos e costeiros, o que aumenta a 

possibilidade de interações entre plásticos e da biota marinha (Filman, 2009). Já que é 

impossível quantificar com precisão a quantidade e diversidade de resíduos antrópicos que 

ocorrem nos oceanos. 

O grau de contaminação do meio marinho por detritos de plástico já atinge níveis 

elevados. Este é encontrado a deriva em todos os oceanos do mundo, em todos os lugares das 

regiões polares para o equador. A sua durabilidade no meio marinho ainda é incerta, mas eles 

parecem durar cerca de três a dez anos, e provavelmente os aditivos podem prorrogar esse 

prazo de 30 a 50 anos (Gregory, 1978), e possuindo uma alta mobilidade de dispersão e 

liberação de substancias como Nonilfenóis, DDE (Dichloroethylene), PCB (Polychlorinated 

Biphenyls) e DDT (Diphenyl-Trichloroethane) (Carvalho-Souza, 2009), prejudiciais a saúde 

humana. Uma vez que um peixe é contaminado por tais substâncias (bioacumulação), este 

pode chegar a contaminar animais de topo de cadeia alimentar (biomagnificação).  

A falta de políticas publicadas junto aos oceanos, aliadas ao descarte incorreto dos 

rejeitos diários humanos acabam fazendo dos oceanos as “grandes lixeiras do mundo”. Pelo 

menos alguma forma de lixo pode ser encontrada em quase todas as praias em todo o mundo, 

independentemente do seu afastamento das fontes de mercado nacional (UNEP/IOC, 2009).  

A flutuação do plástico pode também servir como substrato para dispersão de fauna 

por longas distâncias, contribuindo para a introdução de espécies exóticas. Esta bioinvasão 

aquática gera perda de diversidade biológica e, portanto, pode ser considerada poluente 

biológico (Nucci, 2010). 

Enquanto alguns dos pedaços maiores de plástico podem acumular muitos organismos 

e levá-los a afundar, as peças menores são geralmente livres de organismos incrustantes e 

permanecem à deriva. Assim, novos plásticos adicionados ao oceano não podem deixar o 

sistema. Uma vez introduzida, por menor que sejam, aparecem nas praias pelas correntes 

oceânicas (Moore et al., 2001). Uma vez no mar, com o auxilio das correntes oceânicas, o 

descarte antrópico viaja longas distâncias e se espalha pelo planeta.    

Santos et al (2005) faz um estudo sobre a procedência do lixo encontrado nas praias da 

Costa do Dendê (60km ao Norte de Salvador- BA) e concluiu que a maioria do lixo 

encontrado não era proveniente da zona costeira. Catalogando a origem do material pelo 
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código de barra, foi possível identificar que estes seriam estes advindos através das correntes 

oceânicas de outros países, como os Estados Unidos, Itália e África do Sul, por exemplo.  

Especulações sobre as fontes de detritos ingeridos é difícil. Mais ainda quando se fala 

de animais que percorrem longa distância e, portanto, animais migratórios.  

Devido à vasta extensão dos oceanos, se torna impossível verificar a origem dos 

resíduos. Porém, é possível levantar hipóteses que estes cheguem aos mares através de navios 

ou descartes nas zonas costeiras. 

Um dos principais desafios no desenvolvimento de diretrizes para a avaliação de lixo 

marinho é identificar os principais processos que controlam a entrada e / ou remoção de lixo 

dos oceanos e também as transformações que ocorrem durante o ciclo de vida de qualquer 

destes itens determinados (por exemplo, quando o lixo flutuante submerge para se tornar lixo 

bentônico ou é convertido em uma praia para se tornar elenco do lixo de praia) (UNEP/IOC, 

2009). 

Embora os programas de monitoramento da poluição plástica tenham sido 

implementados, e os impactos nos animais marinhos venham sendo relatados, mais pesquisas 

sobre a interferência humana por resíduos no ambiente marinho precisam ser descritas para 

fomentar atividades e campanhas que objetivem diminuir e despertar para esta problemática 

(Zarfl, 2011). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O que se pode afirmar de fato e sem ser necessário levantar hipótese é que a cada ano, 

mais resíduos antrópicos chegam aos mares sem que as políticas para a conservação dos 

oceanos acompanhem o ritmo desenfreado desta contaminação.  Atualmente é quase 

impossível imaginar o progresso sem os benefícios do plástico, mas deve ser levado em 

consideração que é totalmente impossível imaginar não só o progresso, mas a manutenção da 

vida no planeta sem os benefícios que os oceanos saudáveis trazem. 

O resultado desta pesquisa vem para alertar a sociedade, científica ou não, para os danos 

que a não responsabilidade ambiental vem causando. É uma prova concreta que a vida 

humana vem impactando diretamente aspectos básicos da biologia das espécies no ambiente 

marinho.  

Muitos são os problemas relacionados ao plástico, não só no meio marinho. O plástico 

traz consigo emissão de poluentes na sua fabricação, adsorção de substâncias tóxicas, 

prejuízos econômicos e ambientais. Pouco se sabe sobre os efeitos do pellet no organismo dos 

peixes e sabe-se menos como este pode agir quando em contato com a alimentação humana.   

Ainda que o submundo deste material mova ciclos na economia, é preciso fazer entender 

que desenvolvimento e sustentabilidade devem andar alinhados, e não deve se resumir a 

cartilhas de educação ambiental para crianças e jovens.  

Ao final da pesquisa, os resultados serão divulgados em forma de release para as 

comunidades de pescadores envolvidas. Como forma de esclarecimento para a sociedade.  

O interesse em buscar novos produtos deve ser tão grande quanto o interesse em 

minimizar os impactos que o plástico causa no meio ambiente. E a vontade de minimizar 

impactos não deve ser somente de empresas e governantes, mas de cada cidadão que respira 

graças à grande massa fitoplanctônica que absorve grande parte do gás carbônico que 

produzimos e nos dá oxigênio. 

Medidas como reduzir o consumo, reutilizar os materiais, reciclar e por fim efetivar 

políticas públicas para os oceanos devem ser adotadas em caráter de urgência, para que não 

cheguemos ao colapso total dos oceanos e todos que deles dependem.  
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