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Pesca descarta material
tóxico nas praias

Q U Í M I C A

ATRATORES LUMINOSOS: poluiç
Milhares de atratores luminosos ou bastões de luz (lightsticks) são descartados
na costa brasileira por navios pesqueiros que utilizam a técnica de pesca conhecida
como espinhel – linha resistente com grande quantidade de anzóis enfileirados.
Os atratores são bastões de plástico transparente que contêm um líquido oleoso colorido
cujos componentes são perigosos para muitos organismos, inclusive o ser humano.
A exposição de células em cultura a esse óleo causou alterações em proteínas
e no material genético (DNA), prejudicou funções celulares e levou parte delas à morte.
A curiosidade e a luta pela sobrevivência levaram pescadores e catadores de lixo
a ‘inventar’ novos usos para esse material: como formicida, óleo para bronzeamento
ou massagem e remédio para dores nas juntas, inflamações e vitiligo.
Essas práticas trazem sérios riscos à saúde dos usuários, já que o líquido dos bastões,
além de tóxico para as células e o DNA, pode provocar alergias e mutações.
É urgente fiscalizar e punir os responsáveis por esse lixo, além de implantar coleta
seletiva, dando um destino adequado aos bastões, e promover uma campanha de
conscientização dos habitantes do litoral para os graves riscos do uso desse óleo.
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ão na costa brasileira

FoToS GLoBaL GaRBaGe

“O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito...” apenas
quando as ondas não estão amareladas e pegajosas pela água de lavagem de navios ou
vazamentos de petroleiros e quando as cristas
das ondas não trazem garrafas, embalagens e
sacos plásticos descartados por turistas, latas
e fragmentos de borrachas, brinquedos, tambores e, mais recentemente, atratores luminosos. Estes últimos são utilizados em técnicas
avançadas de pesca, como os espinhéis, em
especial os projetados para a captura do espadarte ou meca (Xiphias gladius), peixe de
elevado valor. Para atrair os peixes nas águas
escuras, os navios prendem aos espinhéis
muitos bastões com materiais que, ao reagirem, produzem luz.

O lixo descartado no mar por barcos e navios ou que chega a ele levado pelos rios ou
por enxurradas é hoje um problema preocupante. Os centros de recepção de visitantes
do Programa Brasileiro de Conservação das
Tartarugas Marinhas (Projeto Tamar) exibem
painéis sobre a variedade e a periculosidade
do lixo coletado nas praias ou extraído das
vísceras de tartarugas doentes ou mortas.
Coletas sistemáticas de lixo marinho, incluindo os atratores luminosos, vêm sendo realizadas em praias brasileiras, com apoio financeiro e logístico das organizações não-governamentais (ONGs) Global Garbage, Associação
dos Capitães da Areia e Lighthouse Foundation. Apenas em uma dessas campanhas, 
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realizada pela Global Garbage em 90 km do litoral
norte da Bahia, voluntários recolheram cerca de 7
mil bastões de luz. Tais coletas incluem alertas à
população e às companhias pesqueiras para os
riscos que podem resultar do descarte e uso inade
quados desses bastões (figura 1).

A química dos atratores
A emissão de luz pelos atratores resulta de uma
reação química entre as substâncias contidas em
seu interior. Esse fenômeno físico (luz) e químico
(reação), denominado ‘quimioluminescência’, é a
base da formulação de lanternas químicas ou bas
tões de luz. Outras substâncias, como luminol, luci
genina, lofina e bases de Schiff, também são qui
mioluminescentes e, embora não sejam empregadas em atratores luminosos, têm usos importantes
em sistemas de detecção ultrassensíveis para aná
lises químicas, clínicas e forenses. Um exemplo
clássico é o uso de luminol para detectar resíduos
de sangue em cenas de crimes (figura 2).
Os reagentes que participam da reação quimio
luminescente dentro de bastões de luz estão inicial
mente isolados em dois compartimentos: um reci
piente de plástico (o próprio bastão) e uma ampola
de vidro fina e fechada dentro dele. No comparti
mento externo está o ‘combustível’ do processo
(ésteres de ácido oxálico, como o TCPO apresenta
do na figura 2), dissolvido em um solvente viscoso.
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Essa mesma solução contém um hidrocarboneto
fluorescente (ACT, na figura 2), responsável pela
emissão de luz durante a reação. No outro compar
timento estão o oxidante (peróxido de hidrogênio,
ou água oxigenada) e o catalisador (substância que
induz ou acelera a reação).
A reação química é disparada quando o bastão
plástico é dobrado, quebrando a ampola de vidro
em seu interior e fazendo com que, após uma boa
agitação, todas as substâncias se misturem. A água
oxigenada reage com o ‘combustível’ e produz outras
substâncias, entre elas um éster de peroxiácido que,
em seguida, se decompõe em duas moléculas de gás
carbônico, liberando energia. Essa energia é absor
vida pelo corante, mas instantaneamente este volta
a seu estado normal, liberando-a em forma de luz.
A luz, portanto, resulta da conversão da energia
química das substâncias em energia luminosa. Ela
diminui de intensidade à medida que os reagentes
são consumidos. Pode durar de uma a seis horas,
dependendo da concentração de reagentes e da
temperatura (em locais mais frios, a intensidade da
luz é menor, porque a reação é mais lenta, mas
nesse caso a luminosidade dura mais). Na ausência
do corante, não há emissão de luz. As cores geradas
podem variar do azul até o vermelho, dependendo
da estrutura da cada corante (alguns mostrados na
figura 2) e da mistura de diferentes corantes.
A quimioluminescência é definida como a emis
são de luz fria, visível, por reações químicas. A rea
ção quimioluminescente dos bastões luminosos foi
descrita nos anos 60 por Michael M. Rauhut, da
empresa norte-americana Cyanamid, com o nome
de ‘sistema peroxioxalato’. Inicialmente, esse sistema
foi utilizado para a fabricação de bastões luminosos
componentes de equipamentos de emergência para
a aeronáutica e para acampamentos, clínicas e minas.
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Entretanto, logo se percebeu que podiam atrair
peixes ou servir como adereços luminosos, na forma
de colares e pulseiras muito apreciados hoje em
festas e danceterias. Diversos produtos, com finali
dades lúdicas e tecnológicas, são comercializados
atualmente.

Efeitos prejudiciais à saúde
Após o término da reação e, em consequência da
emissão de luz, os bastões não deveriam ter qual
quer outra utilidade. No entanto, chama a atenção,
no litoral brasileiro, o fato de indivíduos recolherem
os atratores que chegam à areia, não mais lumino
sos, e usarem o conteúdo oleoso como formicida,
óleo de bronzear, óleo para massagem e até como
remédio para dores nas juntas, inflamações e viti
ligo. A essa altura, os constituintes originais dos
bastões já foram alterados pelas reações químicas
ocorridas no momento da mistura e também por sua
exposição à luz do Sol.
Uma explicação para os efeitos analgésicos e
anti-inflamatórios percebidos pelos usuários poderia ser a presença, nessas soluções, de ácido salicí
lico (o catalisador da reação) e de ésteres desse
ácido, que contêm átomos de cloro (produtos da
oxidação do TCPO). Os ésteres salicílicos podem ser
convertidos no nosso organismo em ácido salicílico, por ação de enzimas denominadas esterases. É
o que ocorre com o ácido acetilsalicílico, princípio
ativo da aspirina, que tem efeitos antitérmico, antiinflamatório, analgésico e anticoagulante. No caso
dos atratores luminosos, porém, o ácido salicílico
gerado normalmente contém átomos de cloro, o que
pode alterar seu mecanismo de ação e seus efeitos
na saúde do usuário. Não há dados, na literatura
científica, sobre os mecanismos de ação de cloros
salicilatos como os gerados nas reações quimiolu
minescentes desses bastões.

Figura 1.
Os atratores luminosos,
que os navios
pesqueiros utilizam
para atrair peixes
para os espinhéis
(linhas com grande
quantidade de anzóis)
e depois descartam
no mar, chegam às praias.
Seu conteúdo, que pode
causar alergias,
mutações e câncer,
é indevidamente utilizado
por muitas pessoas

Figura 2. Esquema simplificado das reações que ocorrem
nos bastões de luz com o denominado sistema ‘peroxioxalato’.
Dependendo do corante ativador (ACT) utilizado, a luz
pode ter diferentes cores

Esses mesmos ésteres de ácido clorossalicílico
podem explicar a ação formicida observada pelos
moradores, já que suas estruturas são semelhantes
às de inseticidas organoclorados. De modo geral,
esses compostos são de difícil degradação e se acu
mulam no ambiente e nos organismos com os quais
entram em contato. Muitas substâncias da classe
dos organoclorados interferem na ação natural dos
hormônios nos organismos, podendo causar pro
blemas reprodutivos e levar ao desenvolvimento
de câncer. Estão também envolvidos na indução de
um tipo de lesão da pele conhecido como ‘cloracne’,
caracterizada pelo desenvolvimento de cistos de
coloração escura, resultantes do acúmulo da proteína queratina (presente, por exemplo, em pêlos
e unhas) nas glândulas sebáceas.
Indivíduos expostos cronicamente a altas con
centrações de organoclorados podem, ainda, desen
volver ‘porfiria’, doença caracterizada pelo distúrbio
da produção do grupo químico heme, importante
constituinte de diversas proteínas do nosso organis
mo, como hemoglobina, mioglobina, citocromos,
catalases, peroxidases. Nessa doença, algumas mo
léculas precursoras do grupo heme (as porfirinas)
acumulam-se em diversos tecidos do corpo, incluin
do a pele. Essas moléculas, quando expostas à luz
solar, ganham energia e a transferem para a molé
cula de oxigênio, o que induz a geração de espécies
reativas de oxigênio, as quais danificam as células
da pele. Esses indivíduos tornam-se então mais fo
tossensíveis, e suas partes expostas à luz, como mãos

e faces, ficam ulceradas.
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Figura 3. Alteração da massa da albumina por constituintes da
solução de atrator luminoso coletado na praia

postos são alguns dos fatores importantes para a sua
toxicidade. Estudos já constataram que eles podem
ser tóxicos para o material genético e podem provocar
mutações, câncer e desordens neurológicas.
Os chamados herbicidas fenoxiacéticos, como o
comercializado com o nome de 2,4-D (ácido 2,4-di
clorofenoxiacético), constituem outro grupo de com
postos com estruturas assemelhadas às dos clorossa
licilatos usados nos bastões de luz. Estudos apontam
o 2,4-D como tóxico para o material genético, os neu
rônios e o fígado e como capaz de provocar mutações
e interferir no sistema imunológico. O epidemiologis
ta Allan H. Smith e colaboradores, em 1984, já haviam
observado a indução de sarcoma em indivíduos ex
postos a herbicidas fenoxiacéticos e clorofenóis na
Nova Zelândia.

Elevado risco de câncer

Para dar uma idéia dos possíveis efeitos do ácido
clorossalicílico, basta lembrar que sua estrutura é
muito semelhante à de compostos denominados po
liclorofenóis, os quais, segundo estudos, acumulam-se
em humanos e outros organismos aquáticos e terrestres.
Um importante representante desses compostos é o
pentaclorofenol (PCP) e seus sais, utilizados por mui
to tempo como herbicidas, biocidas e para preservar
madeira (no Brasil, o sal de sódio é conhecido por
madeireiros como ‘pó da China’). O uso deste e de
outros policlorofenóis é proibido em vários países,
como Alemanha, Taiwan e China. O número e a po
sição dos átomos de cloro nas moléculas desses com
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E quanto aos usos do conteúdo dos atratores lumi
nosos como bronzeador e para tratamento do vitiligo
que os habitantes das praias também ‘descobriram’?
Esses óleos contêm hidrocarbonetos policíclicos aro
máticos, conhecidos como HPAs, os quais podem ser
os responsáveis pelo bronzeamento – tais hidrocar
bonetos têm esse nome porque apresentam em suas
moléculas mais de uma cadeia fechada de átomos de
carbono em forma de anel (anel aromático). Eles ab
sorvem luz e geram novos compostos reativos (ação
fotodinâmica) que podem contribuir para a oxidação da melanina, um pigmento presente na epiderme, levando ao rápido escurecimento da pele. Nesse
processo, células da pele também são danificadas e
mortas, o que é um estímulo para a síntese de mais
melanina, resultando em mais bronzeado. Entretanto,
os danos às células associados a esse efeito podem
levar a processos inflamatórios, ao envelhecimento e
ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer de
pele, incluindo o temido melanoma.
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são am
plamente distribuídos no meio ambiente. Resultam
da combustão de diesel e gasolina (em motores de
veículos e outras máquinas e equipamentos), além de
carvão mineral e vegetal, e também de incêndios
florestais, da queima de cigarros, das emissões de
fotocopiadoras e de alguns processos industriais (pro
dução de alumínio, coque e eletrodos de carbono, por
exemplo). Esses compostos são comumente inalados,
ingeridos e absorvidos pela pele, mas um importante
fator a ser considerado é a concentração a que estamos
expostos. A exposição a altos níveis, de forma crôni
ca, pode levar ao desenvolvimento de câncer de di
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versos órgãos, como pulmão, pele, bexiga e próstata.
Já no século 18 o médico inglês Percivall Pott (17141788) observou alta incidência de câncer de escroto
em limpadores de chaminés. O desenvolvimento
da doença foi associado ao acúmulo de fuligem nas
pregas escrotais. Mais tarde, o simples cuidado com
a higiene após o trabalho contribuiu para a redução
da incidência da doença. Hoje sabemos que a fuligem
é rica em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e
que muitos provocam mutações em bactérias e em
células humanas e geram cânceres em animais expe
rimentais. São, portanto, suspeitos de terem papel
revelante no surgimento de muitos cânceres humanos,
segundo a Agência Internacional de Pesquisa do Cân
cer (IARC, na sigla em inglês).
Para completar a composição ‘bombástica’ da so
lução de um bastão de luz, há o solvente viscoso, em
geral um derivado de ácido ftálico. Muitos represen
tantes da classe dos ftalatos (amplamente usados em
produtos plásticos) agem como interruptores endócri
nos, ou seja, interferem na função normal de hormô
nios do nosso organismo. Podem, dessa forma, pro
mover o desenvolvimento de tumores. Além disso,
muitos provocam alergias. A constatação de que os
ftalatos afetam o sistema imunológico e reprodutor de
ratos e camundongos que recebem essas substâncias
tem feito com que seu uso em plásticos, cosméticos
e outros produtos seja muito questionado. Estudos
com esses compostos, em animais, também revelaram
tumores de fígado e dos testículos, bem como lesões
no DNA de células humanas (linfócitos, espermato
zoides e células pulmonares).
Mais uma vez, é importante prestar atenção nas
concentrações utilizadas e na duração e frequência
da exposição para que possamos fazer a adequada
avaliação do risco de desenvolvimento de doenças.
O médico Robert J. Hoffman e colaboradores, em
2002, relataram que crianças e adultos jovens de
Nova York que ingeriram o conteúdo desses bastões
em festas e discotecas tiveram irritação transitória
nos locais de exposição, sem morbidade significativa
ou mortalidade.
Alguns dados do trabalho de pesquisa realizado
pelo nosso grupo reforçam a preocupação existente
com a exposição ao conteúdo dos bastões de luz. Até
o momento verificamos que os conteúdos de atrato
res capturados em praias são capazes de modificar
albumina (figura 3) e bases do DNA (figura 4) em
reações em laboratório. Sabemos que um derivado do
constituinte clorado das soluções é uma das espécies
reativas presentes, uma vez que uma das lesões de
DNA isoladas apresentou dois átomos de cloro em
sua estrutura. Além disso, a exposição de células de
fígado (mantidas em cultura) a um volume mínimo
(0,25 microlitro) do líquido extraído de atratores lu
minosos usados, dissolvido em 20 mililitros de meio

Figura 4. Lesão induzida em base do DNA por um constituinte da solução
de bastão de luz coletado na praia, identificada por técnicas de cromatografia

de cultura, levou 20% dessas células à morte após
16 horas, registrando-se ainda aumento significativo
de danos no DNA (figura 5). Isso foi verificado pela
análise de uma lesão mutagênica resultante do ataque
de espécies reativas de oxigênio à base guanina, no
DNA. Nossos estudos estão caminhando no sentido
de desvendar mecanismos que levem aos efeitos que
temos observado.
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Prevenir, não remediar

Figura 5. Morte de células do fígado e dano ao DNA celular
induzidos por constituintes da solução de atrator
luminoso coletado na praia

Os dados apresentados mostram que as soluções utili
zadas em atratores ou sinalizadores luminosos contêm
substâncias que pertencem a classes de compostos am
plamente descritas na literatura científica como indu
toras de efeitos tóxicos. Embora não existam estudos
com os constituintes específicos das soluções desses
bastões de luz, é possível imaginar que a exposição de
indivíduos a essas soluções pode aumentar o risco de
desenvolvimento de doenças, como o câncer. Já que
tal exposição é totalmente desnecessária e perigosa, é
importante que a população – em especial nas áreas
litorâneas – seja adequadamente alertada quanto ao
risco que essas substâncias oferecem à saúde, para que
possa evitálas. Em geral, nas embalagens dos atratores
é mencionado que o produto não é tóxico, o que deixa
a população despreocupada em relação ao mesmo e, por
isso, facilita seu uso indevido, de várias maneiras.
São incompletos os dados sobre a composição quí
mica das várias marcas de atratores luminosos lançados
por navios pesqueiros nas praias brasileiras e sobre
seus efeitos tóxicos, que ainda estão em fase inicial de
caracterização. É necessário investigar mais detalha
damente a capacidade dessas soluções de provocar
alergias, mutações e câncer em estudos em culturas de
células, como os que estamos realizando, e em animais
experimentais.
Há que se pensar e aplicar medidas de preven
ção, por meio de programas de educação e divulgação
para os grupos de risco, e políticas de fiscalização e
repressão desses crimes ambientais. Não se pode es
quecer que adereços luminosos desse tipo (braceletes,
colares, bastões e outros) são amplamente comercia
lizados em festas, sendo utilizados até por crianças,
sem qualquer preocupação com o manuseio desses
materiais e seu descarte.
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