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Resumo: 

O atual padrão de consumo, o grande contingente populacional da zona costeira, o 

manejo e o descarte inadequado no ambiente, contribuíram para que os resíduos 

sólidos cheguem nos diversos ecossistemas marinhos. Dentre esses resíduos se 

destacam os plásticos, que são entre 60% e 80% dos resíduos sólidos que vão parar 

nos oceanos. Por conta disso, o plástico está se tornando um problema ambiental 

emergente, que quando descartado na natureza sofre despolimerização tornando-se 

partículas cada vez menores e podendo ser danosos ao meio ambiente e à saúde 

humana. Por conta da baixa densidade dessas micropartículas, elas possuem 

facilidade de viajar pela coluna d'água, podendo sedimentar em diversos ambientes 

marinhos. Um dos habitats que forma condições ideias ao acúmulo de sedimento e 

podem por isso propiciar o acúmulo de microplásticos, são os bancos de gramas 

marinhas. Embora este ecossistema forneça importantes serviços, pouco se sabe dos 

impactos dos microplásticos sobre eles. O presente estudo tem como objetivo 

principal avaliar a capacidade dos bancos de gramas marinhas reterem 

microplásticos. Para isso, foi avaliado: (i) Se áreas com gramas marinhas da espécie 

Halodule wrightii acumulam mais microplástico que áreas adjacentes sem gramas 

marinhas; (ii) Se há diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada fora e 

dentro dos bancos de grama; (iii) Se bancos de grama marinhas de ambientes 

protegidos em lagunas de recifes de coral acumula mais microplástico do que os que 

não possuem essa proteção; (iv) Se há diferença na tipologia dos detritos plásticos 

encontrada nos bancos de grama protegidos em lagunas de recifes de coral. Para 

isso, realizou-se amostragem em 14 pontos de coleta na Ilha de Itaparica, nos 

municípios de Itaparica, Vera Cruz e Salina das Margaridas. Em cada localidade 

foram coletadas 10 amostras de sedimentos, cinco amostras dentro de bancos de 

grama e cinco amostras fora do banco de gramas de forma aleatória. O microplástico 

foi separado do sedimento, pelo método da flutuabilidade e filtrado, após a filtragem 

o microplástico foi separado e quantificado com o auxílio de uma lupa. A análise 

estatística é feita a partir do teste T de Student. Foi possível observar que os prados 

de gramas marinhas da espécie H. wrightii, acumulam mais microplástico que áreas 

adjacentes sem gramas marinhas. Além disso, há um maior acúmulo de microplástico 

em bancos de grama marinhas próximos de ambientes protegidos em lagoas de 

recifes de coral que em locais que não possuem essa proteção. Embora houvesse 

diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada fora e dentro dos bancos de 

grama, essa diferença não foi encontrada nos bancos de grama protegidos em 

lagunas de recifes de coral.  

Palavras-Chave: Microplásticos, Gramas marinhas, Resíduos sólidos. 
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Abstract: 

The current pattern of consumption, the large population in the coastal zone and the 

management and inadequate disposal, have contributed to solid waste reaching 

marine ecosystems. Among these wastes, being 60% to 80 % of solid waste that end 

up in the oceans, plastics stand out. Because of this is becoming an emerging 

environmental problem, which when discarded in nature undergoes depolymerization, 

becoming smaller and smaller particles and can be harmful to the environment and 

human health. Due to the low density of these microparticles, they are easy to travel 

through the water column and can settle in different environments. One of the habitats 

that form ideal conditions for the accumulation of sediment and can therefore favor the 

accumulation of microplastics are seagrass banks. Although this ecosystem provides 

important services, little is known about the impacts of microplastics on them. The 

main objective of the present study is to evaluate the ability of seagrass banks to retain 

microplastics. For this, it was evaluated: (i) Whether areas with seagrasses of the 

Halodule wrightii species accumulate more microplastic; (ii) If there is a difference in 

the typology of plastic debris found outside and inside the grass banks; (iii) If seagrass 

beds in protected environments, in coral reef lagoons, accumulate more microplastic 

than those that do not have this protection;(iv) and if there is a difference between the 

typology of plastic debris found in grass banks protected in coral reef lagoons. For this, 

sampling was carried out at 14 collection points on Itaparica Island, in the 

municipalities of Itaparica, Vera Cruz and Salina das Margaridas. In each location, 10 

sediment samples were collected, five samples inside grass banks and five samples 

outside the grass bank at random. The microplastic was separated from the sediment 

by the buoyancy method and filtered. After filtering the microplastic was separated and 

quantified with the aid of a magnifying glass. Statistical analysis is performed using 

Student's T test. It was possible to observe that seagrass meadows of the Halodule 

wrightii species accumulate more microplastic than adjacent areas without seagrass. 

In addition, there is a greater accumulation of microplastic in seagrass beds near 

protected environments in coral reef lagoons than in places that do not have this 

protection. Although there was a difference in the typology of plastic debris found 

outside and inside the grass beds, this difference was not found in the grass beds 

protected in coral reef lagoons. 

Keywords: Microplastics, Seagrasses, Solid Waste. 
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1. Introdução: 

O aumento do padrão de vida, do desenvolvimento de grandes centros urbanos, 

da população, da tecnologia e a expansão da economia, gerou um aumento no uso e 

consequentemente no descarte de objetos e bens de consumo no mundo inteiro 

(THOMPSON et al. 2004 e MINGHUA et al., 2009). Esses resíduos causam diversos 

impactos negativos quando associados aos diversos ambientes e por conta disso eles 

ganharam destaque e preocupação social por todo o mundo. Como principais 

impactos ecológicos podemos citar a morte de animais por consumo desse lixo, da 

perda estética das praias, impactando economicamente com o decréscimo do turismo 

e a contaminação de espécies chaves economicamente ativas (DERRAIK et al., 2002 

e CHESHIRE et al., 2009). A Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, inciso VI, conceitua resíduos sólidos 

como: 

 “Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (Lei 12.305, 2010, cap II, Art 3º, inciso XVI, 

p. 11).”. 

Os resíduos sólidos são classificados como: domiciliares; industriais; 

comerciais; de serviços de saúde; serviços de transporte; e de construção civil 

(PHILLIPPI JR E AGUIAR 2010). Dentro dessa classificação, eles compreendem uma 

diversidade de tamanho, (macro, meso e micro), materiais, como madeira, metal, 

vidro, tecido e plástico, bem como diferentes formas, podendo ser circulares etc. 

A União Europeia possui regras de gestão ambiental bastante rígidas e cobra 

dos seus países membros que as sigam. Adicionalmente, o Parlamento Europeu 

adotou, em 2021, um plano de ação para a economia circular, o qual contém regras 

e designa responsabilidades sobre o gerenciamento desses resíduos, definindo como 

cada estado membro deve fazer a sua parte (Agência Europeia de Ambiente). 

Entretanto, em países subdesenvolvidos a responsabilidade normalmente é do 

município (SUJAUDDIN et al., 2008). 

No Brasil, as prefeituras utilizam o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU) do município, usando como base a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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Federal. Essa gestão ordena, desde o recolhimento diário dos resíduos domiciliares, 

até o descarte adequado e manejo final nos aterros sanitários. Entretanto, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, só metade dos 

municípios brasileiros possuíam esse plano, comprometendo a eficácia desse 

sistema. A falta de organização distrital e conhecimento acerca do assunto, está 

contribuindo com que esses resíduos vão parar em ambientes não adequados 

(GUERRERO et al., 2013).  

Segundo os dados do Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil 2021, produzido 

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe), em 2020 foram gerados 82,5 milhões de toneladas de resíduos urbanos no 

país. Desses, aproximadamente 2 milhões de toneladas chegam ao mar todos os 

anos. Quando esse resíduo entra no ambiente marinho, independentemente de sua 

origem, é definido como resíduo marinho (lixo marinho) (COE E ROGERS, 1997). 

Anualmente, cerca de 25 milhões de toneladas desses resíduos são despejados no 

oceano em todo o mundo (ONU, 2018).  

O manejo, descarte inadequados, a ação de ventos, de fortes chuvas, deságue 

fluvial, efluentes de esgoto e o descarte direto no mar e ambientes costeiros por 

banhistas e principalmente por atividades portuárias e embarcações, fazem com que 

esses materiais cheguem no oceano (GUERRERO et al., 2013). Dessa maneira, com 

o passar do tempo, os oceanos acabaram por se tornar um depósito de resíduos 

humanos (COE e ROGERS 1997). Esses ambientes são eficientes na degradação de 

alguns resíduos, principalmente os orgânicos e os biodegradáveis. No entanto, essa 

eficiência não se aplica a todos os resíduos, em particular os detritos plásticos 

(THOMPSON et al. 2009), que são entre 60% e 80% dos resíduos sólidos que vão 

parar nos oceanos (HIDALGO-RUZ et al., 2013). 

Segundo Gorman 1993, plásticos são polímeros sintéticos de cadeia longa, 

maleável em altas pressões e temperatura, leves, duráveis, resistentes ao calor e a 

eletricidade. Essas características fazem com que sejam, na mesma proporção, 

extremamente úteis e prejudiciais para a sociedade. Assim, são amplamente 

consumidos e descartados facilmente. Além disso, devido a sua alta dureza e ao seu 

baixo peso, podem ser arrastados pelo vento e escoamento superficial, se 

acumulando em ambientes longes da sua fonte, em lugares mais remotos, e, por 
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conta disso, os oceanos se transformaram em uns grandes depósitos de plástico 

(LAIST et al., 1987 e HANSEN et al., 1990). 

Há também a classificação desses plásticos quanto ao tipo de polímero (Tabela 

1). Estes podem ser utilizados puros, mas frequentemente são combinados com 

aditivos químicos para aumentar a durabilidade, flexibilidade e dar cor ao produto. 

São eles: PET (Politereftalato de Etileno); PEAD (Polietileno de Alta Densidade); PVC 

(Policloreto de vinil); PEBD (Polietileno de Baixa Densidade); PEBD (Polietileno de 

Baixa Densidade); PS (Poliestireno); PP (Polipropileno); PE (Polietileno); PS 

(poliestireno) e outros, que constituem outros tipos de plásticos, como os ABS/SAN, 

EVA, PA (EPA, 1990a). Sendo PP, PE, PET, PS e PVC, os mais encontrados na 

natureza segundo (ROCHA-SANTOS E DUARTE, 2015). 

Tabela 1 – Classificação dos principais polímeros e suas propriedades e usos. 

Polímero Uso 

PET Fibra de poliéster, filmes de embalagem de alimentos, 
garrafas plásticas 

PEAD Garrafas de plástico, recipientes de produtos de limpeza, 
canos para gás e água potável, utensílios domésticos 

PVC Botas, cortinas para chuveiro, caixilhos de janela, canos 
de revestimento de piso, cabos eletrônicos, imitação de 

couro. 

PEBD Sacos plásticos, filme plástico, saco de lixo, tubos, 
revestimentos de caixa de leite. 

PP Embalagem de alimentos, estojos para DVD, 
acabamento interno de carros pára-choques, cadeirinha 

de criança. 

PS Embalagem de alimentos, material de embalagem de 
isolamento. 
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Outros (PC, PA, 
PMMA, PUR, ABS, 

ASA etc.) 

Malas, CDs, DVDs, roupas, cordas, paraquedas, cerdas 
para escovar os dentes, brinquedos, caixa de aparelhos 

elétricos. 

Tabela 1: Tabela dos polímeros e seus usos. Fonte: Atlas do plástico 202 

Os plásticos também podem ser classificados quanto o seu tamanho, sendo 

macro (> 2 cm), meso (5-20 mm), micro (<5 mm) ou nano (1 a 1000 nm) (BARNES et 

al., 2009). Essa classificação pode ser usada para plásticos que são recém-saídos da 

indústria para o consumo da população, como por exemplo os Pellets. No entanto, 

também é comumente utilizada para classificar o tamanho dos detritos encontrados 

no oceano. 

Durante o período de transporte no oceano, o plástico é exposto a uma gama 

de processos químicos, físicos e biológicos, controlados pelo tempo e pelo espaço, 

como o envelhecimento, incrustação, desidratação, fricção entre outros (COLOMBINI 

& CHELAZZI., 2003). Por conta disso, esse resíduo sofre ruptura em fragmentos cada 

vez menores (mesoplástico, microplástico e os nanoplásticos) e nunca desaparecem 

do sistema (DING et al. 2019). Segundo MASURA (2015), são considerados 

microplásticos fragmentos menores que 5mm de tamanho em pelo menos uma 

dimensão, plástico sólido sintético, com formas variáveis e insolúveis em água. Eles 

são divididos em duas classes, microplástico primário e secundário, de acordo com a 

sua origem (HUANG et al 2020). O microplástico primário são pequenas partículas 

que são usadas como matéria prima para diversos segmentos (indústria, cosméticos, 

fármacos etc.), enquanto os secundários são aquelas partículas provenientes de 

ruptura de pedaços maiores (KOEHLER et al 2015). 

A presença dessas partículas causa diversos impactos no ambiente. Por conta 

da sua dureza e baixa densidade, o microplástico fornece o substrato ideal para a 

bioincrustação e o transporte de organismos, introduzindo espécies exóticas ou 

vetores de doenças de um lugar para o outro (ANDRADY et al., 2011, ZETTLER et 

al., 2013, CASABIANCA et al., 2019 E KHALID et al., 2021). Com a bioincrustação, a 

flutuabilidade da partícula pode ser alterada, aumentando a densidade do 

microplástico tende a decantar e ser incorporado no sedimento local (ZETTLER et al., 

2013). Outro risco ecológico é a absorção e adsorção de compostos químicos (metais 
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pesados; hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA’s); poluentes orgânicos 

persistentes hidrofóbicos (POPs) entre outros). Esses compostos são capazes de 

sorver os componentes e carrear por toda coluna d’água, causando um efeito tóxico 

em organismos pela ingestão (MATO et al., 2001 e HUANG et al 2020). Nenhum nível 

trófico está a salvo, desde produtores primários como fitoplâncton e zooplâncton 

(COLE et al 2013), pequenos invertebrados, pastadores, filtradores, herbívoros e até 

grandes predadores topo de cadeia (FARRELL E NELSON, 2013, HIDALGO-RUZ et 

al., 2013 E DING et al 2019).  

Essa ingestão pode acontecer de forma direta, onde o organismo absorve o 

microplástico do ambiente, bem como indiretamente através do consumo de outro 

organismo contaminado (ROCHMAN et al., 2016, FARRELL E NELSON, 2013 E 

LONG et al 2017). Como consequência, é possível citar a sensação de saciedade 

causada por um bloqueio intestinal, doenças reprodutivas, diminuição da mobilidade, 

disrupção endócrina, asfixia, envenenamento por conta da lixiviação de substâncias 

químicas e câncer (LAIST et al.,1997 E GORMAN et al., 2019). A degradação em 

micropartículas e a sorção de poluentes geram vários fatores prejudiciais à saúde e 

ecologia da fauna e na flora marinha impactando diretamente na economia. Isso 

acontece pois, após a ingestão, as partículas podem ser transferidas através da teia 

alimentar, ameaçando diretamente a saúde humana, pelo consumo dos animais 

contaminados (GORMAN et al.,2019, HUANG et al 2020). 

Outro fator preocupante atrelado a baixa densidade dessas partículas, é a 

facilidade no qual elas viajam pela coluna d'água, podendo sedimentar em diversos 

ambientes marinhos, que vão desde os sedimentos em área costeira, estuários, 

recifes de corais e até em mar aberto e em altas profundidades (DING et al., 2019 e 

ROZMAN et al., 2021).  

Em estuários, o microplástico pode chegar por diversos caminhos, como 

escoamento terrestre advinda de drenagem fluvial, bem como por forçantes meteo-

oceanográficas (vento, ondas e fluxo de maré) (THOMPSON et al. 2009 e LIMA et al., 

2014). O tamanho, forma e densidade dessa partícula vai determinar a sua 

distribuição pelo ambiente, partículas com menor densidade tendem a se depositar 

onde a hidrodinâmica local é baixa (COLE et al., 2011 e DALRYMPLE et al., 1992). 
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Por conta disso, essas partículas se distribuem em diversos ecossistemas menores, 

como os recifes de corais e bancos de gramas marinhas. 

Os Recifes de corais são ecossistemas vitais para a manutenção da 

biodiversidade e recursos naturais (BARROS et al 2009). Sua estrutura rochosa 

favorece o aprisionamento de água naquele ambiente e diminui a hidrodinâmica local, 

principalmente em áreas de lagunas, onde a água fica aprisionada durante a maré 

baixa, o que favorece a retenção e decantação de sedimento e outras partículas como 

o microplástico (DING et al. 2019). Como os corais possuem hábito alimentar filtrador, 

o microplástico que está em suspensão na coluna d’água pode ser capturado ou 

ingerido. Por isso, a taxa de ingestão de microplástico e de plâncton é semelhante 

(DING et al 2019). 

Outro importante ecossistema são as fanerógamas marinhas (gramas 

marinhas). Elas são angiospermas que vivem submersas em ambientes marinhos 

estuarinos rasos, possuem flores, raízes subterrâneas e sistemas de rizomas 

(MARQUES e CREED 2008, APOSTOLOUMI et al 2021). Essa vegetação se forma 

em extensos e densos prados, e são grandes produtores primários marinhos, 

presentes em todos os continentes, exceto Antártica (NORDLUND et al 2016).  

Esses bancos fornecem importantes serviços ecossistêmicos, econômicos e 

podem servir como indicador de saúde ambiental (NORDLUND et al 2016). Protegem 

a costa a partir da acreção e estabilização de sedimentos, reduzindo a turbidez da 

coluna d'água e a erosão costeira (KOCH et al 2009, BARBIER et al 2011 e 

NORDLUND et al 2016), remove patógenos e contaminantes da coluna d’água, são 

sumidouros globais de carbono, desempenha um papel importante nos ciclos 

biogeoquímicos, sendo fundamental na acidificação dos oceanos (NORDLUND et al 

2016 e APOSTOLOUMI et al 2021). Além disso, é hotspot da biodiversidade marinha, 

incluindo espécies carismáticas tal como tartarugas, cavalos marinhos, dugongos e 

tubarões, e por isso são utilizados para atividades recreativas e até para o turismo 

(UNEP 2020). Esses bancos também são muito importantes para a produtividade de 

teias alimentares e produção pesqueira, pois servem de berçário para diversas 

espécies, como substrato para colonização, são fonte de alimento para grandes e 

pequenos herbívoros e viveiro para organismos próximos à costa, incluindo espécies 
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raras e chaves para o ecossistema (NORDLUND et al 2016, UNEP 2020, HUANG et 

al., 2020 e APOSTOLOUMI et al 2021).  

Embora as grama marinhas tenham estruturas semelhantes, suas espécies 

podem variar em tamanho, densidade e produtividade (NORDLUND et al 2016). A 

Halodule wrightii Ascherson é amplamente distribuída pela costa brasileira (NE ao S), 

e sua distribuição é conhecida no litoral do Ceará até o litoral de Santa Catarina 

(MARQUES e CREED 2008). Essa espécie é mais abundante na costa do NE, onde 

se encontram águas mais quentes e forma-se expressivos bancos entre os recifes de 

corais e a praia (LABOREL-DEGUEN, 1963 e SHOT et al 2007). Fora do Brasil essa 

espécie é encontrada na porção sudeste dos EUA até próximo ao Brasil e na parte 

oeste do continente africano (relatada na Mauritânia, Senegal, Cabo Verde, São 

Tomé e Príncipe até a Angola) (TAVARES et al 2022).  

A H. wrightii é encontrada em região de entre maré até 10m de profundidade, 

áreas costeiras protegidas por ondas (menos ou mais abrigadas) e toleram o aumento 

de salinidade e temperatura. Estão presentes em ambientes onde a granulometria 

varia de lama até areia, são perenes além de serem dioicas, ou seja, podem ser 

separadas em machos e fêmeas (MARQUES e CREED 2008, NORDLUND et al 2016 

e TAVARES et al 2022). 

Esse ambiente se encontra propenso a estressores antropogênicos, como 

poluentes químicos (VAN DAM et al 2011) e contaminantes plásticos (HUANG et al 

2020). Além disso, o fácil acesso a esse rico ecossistema permite a sua exposição a 

diversas ameaças, o que contribui para o rápido desaparecimento global que esse 

ambiente vem sofrendo nos últimos anos (DAHL et al 2021). Mesmo assim, esse 

ecossistema é subvalorizado e não é considerado nas decisões de gestão costeira 

(NORDLUND et al 2016 e UNEP 2020). 

O sistema de rizomas e raízes das gramas marinhas unem e estabilizam o 

sedimento no fundo e suas folhas, reduzem a hidrodinâmica local da coluna d’água, 

o que favorece a criação de um ambiente propício à sedimentação e agindo como 

armadilha para material particulado em suspensão (MPS) (MARQUES e CREED 

2008 e UNEP 2020)., bem como para os microplásticos, pois facilita a entrada desses 

materiais nos bancos de gramas (HUANG et al, 2020) Diante disso, esse ecossistema 
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é um potencial sumidouro a longo prazo dessas partículas (DAHL et al 2021). Além 

disso, em estudos feitos em gramas terrestres, a contaminação desses ambientes por 

microplástico está alterando os processos microbianos e biogeoquímicos (RILLIG et 

al., 2019). Como as gramas terrestres possuem semelhança fisiológica com as 

gramas marinhas, esses efeitos podem influenciar na saúde e no crescimento dessas 

plantas em ambiente marinho (DAHL et al 2021).  

Considerando a fragilidade e a importância desses ecossistemas marinhos que 

naturalmente funcionam como armadilhas de sedimento sendo, portanto, potenciais 

áreas de retenção e concentração de microplástico, bem como o risco ambiental que 

esses materiais são, este trabalho tem como objetivo principal avaliar a capacidade 

dos bancos de gramas marinhas reterem microplástico. Para isso, foi avaliado: 

(i) Se áreas com gramas marinhas da espécie Halodule wrightii acumulam mais 

microplástico que áreas adjacentes sem gramas marinhas; 

(ii) Se há diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada fora e dentro dos 

bancos de grama;  

(iii) Se bancos de grama marinhas de ambientes protegidos em lagunas de recifes de 

coral acumula mais microplástico do que os que não possuem essa proteção; 

(iv) Se há diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada nos bancos de 

grama protegidos em lagunas de recifes de coral. 
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2. Materiais e métodos: 

      2.1. Área de estudo 

      O estado da Bahia possui um extenso litoral, possuindo 13,2% da costa brasileira, 

apresentando assim inúmeros estuários, praias arenosas, recifes de corais e bancos 

de gramas marinhas, entre outros ecossistemas, dentre as regiões mais importantes 

destaca-se a Baía de Todos os Santos (BTS) (HAJTE et al., 2009). A BTS é a terceira 

maior baía do Brasil, localizada entre a latitude de 12°50’ S e a longitude de 38°38’ W, 

com área de aproximadamente de 1.233 km2 (CIRANO E LESSA 2007). O clima 

dessa região é o tropical-úmido (CIRANO E LESSA 2007). E a circulação da Baía é 

influenciada pelas ondas de maré, que apresentam uma assimetria positiva (período 

de enchente maior que o período de vazante), e são semiduras, ou seja, 1 pico de 

preamar a cada 12h (LESSA et al., 2001 e GENZ et al., 2006). 

A área de estudo compreende a ilha de Itaparica (Figura 1) que é a maior entre 

as 56 que compõem o arquipélago da BTS e área continental adjacente. Abrigando 

os municípios de Itaparica (13% do território), Vera Cruz (87%) e Salina das 

Margaridas e com população estimada de 22.400 pessoas, 44.185 pessoas e 16.047 

pessoas respectivamente (IBGE 2021).  

Nos municípios de Itaparica, aproximadamente 47% do lixo é coletado por 

serviços de limpeza, 30,86% coletados em caçamba de lixo e 23% outro destino, em 

Vera Cruz aproximadamente 60% do lixo é coletado por serviços de limpeza, 21,7% 

coletados em caçamba de lixo e 18% outro destino, em Salina das Margarida 

aproximadamente 83% do lixo é coletado por serviços de limpeza, 13,98% coletados 

em caçamba de lixo e 3% outro destino (TAVARES 2018).  
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Figura 1 - Localização geográfica da Bahia de Todos os Santos. Da Ilha de Itaparica e as estações 

de amostragem.  Pontos em roxo, estações com a presença de recife de corais (Penha, Barra do Gil 

Norte e Sul, Mar grande, Barra do Pote e Aratuba), em vermelho, estações sem a presença dos 

recifes de corais (Itaparica, Ponta de Areia, Ponta de Areia, Catu, Matarandiba, Jiribatuba, Mutá, 

Cações e Barra do Paraguaçu). 

 

 

 

2.2 Atividade de campo 

     Foram realizadas quatro campanhas entre os municípios da Ilha de Vera Cruz, 

Itaparica e Salina das Margaridas, abrangendo as praias na costa leste e as praias 

na costa oeste (Tabela 2). O período de coleta foi feito nas estações chuvosa e seca, 

respectivamente, em maré baixa diurna de sizígia. 
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Tabela 2 - Localização geográfica dos locais de amostragem 

 Latitude Longitude Data de coleta 

Penha 12° 59' 13" S 38° 37' 11" O 17/06/2018 

Barra do Gil Norte 12° 59' 37" S 38° 37' 40" O 25/08/2018 

Barra do Gil Sul 12° 59' 53" S 38° 37' 56" O 26/08/2018 

Barra do Pote 13° 01' 05" S 38° 38' 39" O 18/06/2018 

Gamboa (Mar Grande) 12° 58' 11" S 38° 36' 30" O 27/08/2018 

Aratuba 13° 05' 42'' S 38° 44' 54'' O 05/02/2019 

Itaparica 12° 52' 38" S 38° 40' 46" O 16/06/2018 

Ponta de Areia 12° 53' 54'' S 38° 39' 28" O 04/02/2019 

Catu 13° 05' 58" S 38° 47' 36" O 28/08/2018 

Matarandiba 13° 00' 14" S 38° 46' 10" O 29/08/2018 

Jiribatuba 13° 04' 08'’S 38° 47' 49'’ O 07/02/2019 

Cações 13° 00' 15'' S 38° 47' 09'' O 06/02/2019 

Mutá 12° 59' 28" S 38° 46' 31" O 06/02/2019 

Barra do Paraguaçu 12° 50' 32.85" S 38° 47' 28.94" O 06/02/2019 

 

        2.3. Desenho amostral 

Para avaliar o efeito dos bancos de grama marinhas na retenção de 

microplástico (objetivo i), em cada localidade foram amostradas áreas dentro e fora 

dos bancos, em um delineamento em bloco. O efeito da proteção dos recifes de corais 

no acúmulo de microplástico (objetivo iii) foi testado comparando sete localidades 

protegidas por recifes e sete sem esta proteção, totalizando 14 sítios de coleta. A 

comparação da tipologia foi feita classificando os microplásticos foram classificados 

em duas categorias: filamentos e fragmentos (objetivo ii e iv).  

Em cada local, as coletas foram realizadas em bancos emersos ou rasas, com 

uma profundidade menor que 1m. Seguindo um delineamento em bloco, em cada 

sítio, foi coletado dentro e fora de bancos de gramas marinhas, utilizando core de 

alumínio (3,5 cm x 12 cm) que correspondem a uma área amostral de 9,62 cm² para 

coletar de forma aleatória, cinco testemunhos dentro como fora do banco de gramas 

marinhas, totalizando 10 amostras. Todo o material coletado foi devidamente 
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armazenado em envelopes de alumínio, a fim de evitar contaminação, identificados e 

congelados em um freezer para posterior análise em laboratório. 

 

         2.4. Análise de laboratório  

As análises laboratoriais foram divididas em duas etapas, o processamento das 

amostras para separar o microplástico de sedimento e a identificação e contagem dos 

microplásticos. O método de separação de microplástico das partículas sedimentares 

mais utilizado na literatura é por densidade (MOLLER et al., 2020). O sal mais utilizado 

nessa separação é Cloreto de Sódio (NaCl), por diversos motivos, entre eles estão: o 

baixo custo de aquisição, a alta disponibilidade no mercado, seguro de ser 

manuseado e descartado, por conta disso é o mais recomendado pelas diretrizes 

internacionais para a padronização do protocolo de estudo dos microplásticos 

(CUTRONEO et al 2021). 

As amostras foram descongeladas e despejadas em uma solução saturada 

utilizando aproximadamente 60 gramas de cloreto de sódio (>100 ppm) em 

aproximadamente 400ml de água. Essa solução foi previamente preparada e filtrada 

duas vezes utilizando filtros de celulose de 50 micras para evitar contaminação por 

microplástico do próprio sal.  

      Em seguida, a amostra foi inserida na solução e homogeneizada, com o auxílio 

de uma colher de metal. Devido à diferença de densidade, pois os microplásticos 

variam de 0,8 g cm-3 a 1,5 g cm-3, portanto 90% desses polímeros são menos densos 

que a solução hipersalina, aproximadamente 1,3 g cm-3, há o assentamento do 

sedimento, enquanto o microplástico e outros materiais flutuam (CUTRONEO et al 

2021). A partir disso, o sobrenadante foi filtrado duas vezes, também em filtro de 

celulose de 50 micras. Esses filtros foram colocados em placas de petri de vidro e 

levados para a estufa a 60°C e posteriormente armazenadas em envelopes de papel 

devidamente identificados. 

A identificação e contagem dos microplásticos foi executada a partir de triagem 

em lupa binocular estereoscópica com auxílio de uma pinça de metal, a fim de 

identificar e quantificar o microplástico. Após esse procedimento, o material 

encontrado é fotografado e armazenado em outra folha de papel adequadamente 

identificada. Esse procedimento foi realizado para todas as amostras. Apesar de não 

ter sido possível identificar todos os tipos de polímero quanto a composição e origem, 

eles foram divididos em dois grupos distintos: os microplásticos primários e 
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secundários, compostos pelas fibras e por fragmentos diversos, respectivamente. 

Para cada estação foi calculada a média do número de fibras, de fragmento e de 

microplástico total em sedimentos fora dos bancos de gramas marinhas e dentro dos 

bancos. 

 

2.5. Análise estatística  

Para testar a hipótese de que bancos de grama marinha são ambientes que 

favorecem a deposição de microplástico (objetivo i), foi feito o teste-t de Student para 

amostras dependentes espacialmente. Para testar se há diferença na tipologia dos 

detritos plásticos encontrada fora e dentro dos bancos de grama (objetivo ii), este 

mesmo teste foi repetido para os fibras e fragmento bem como para o número total 

de microplásticos. Para testar a hipótese de que bancos de grama marinhas de 

ambientes protegidos em lagunas de recifes de coral acumula mais microplástico 

(objetivo iii) foi utilizado um o teste-t de Student para variações desiguais utilizando 

apenas as médias de microplásticos dentro dos bancos de grama. Para testar se há 

diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada nos bancos de grama 

protegidos em lagunas de recifes de coral (objetivo iv), este mesmo teste foi repetido 

para as fibras e fragmento bem como para o número total de microplásticos. Todas 

as análises foram feitas no GraphPad InStat, versão 3.0. 
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3. Resultados 

      Foram identificadas um total de 956 unidades de microplástico, dentro e fora da 

área vegetada. Dessas, 615 unidades estiveram presentes em área vegetada por 

gramas marinhas, enquanto 341 unidades em áreas descobertas. Em todas as 

localidades amostradas foram observadas a presença de micropartículas. 

      3.1. Abundância de microplástico dentro e fora do banco de H. wrightii 

     A abundância de microplásticos foi maior em amostras coletadas nos bancos de 

grama marinhas do que fora deles. Além disso, essas áreas de cobertura vegetal 

apresentaram diferença significativa quando comparadas a áreas sem cobertura (t = 

4,556; P = 0,0005; GL = 13). (Figura 2). 

 

Figura 2: Número total de microplásticos, na grama e em areia, nas 14 estações amostrais. 

Teste-t (t = 4,556; P = 0,0005; GL = 13). 
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       De maneira geral, foram encontradas uma média de aproximadamente 9 

unidades de microplásticos por testemunho dentro do banco de grama, e 4,70 

unidades de na área descoberta. A localidade de Barra do Gil Norte apresentou a 

maior concentração de microplásticos dentro da área com vegetação, onde foram 

contabilizadas 113 unidades desses materiais. As localidades de Barra do Gil Sul 

(80); Aratuba (77); Mar Grande (70) e Barra do Pote (59). Já as menores 

concentrações ficaram com Mutá e Matarandiba, ambos com 16 unidades de 

microplásticos, seguidos por: Jiribatuba (18), Itaparica (22) e Cações (24) 

apresentaram valores acima do valor médio desse estudo. 

     Em sedimento sem vegetação, Aratuba foi a estação que apresentou a maior 

concentração de microplásticos (56 unidades), seguido por Mar Grande (51); Barra 

do Gil Sul (42) e Barra do Gil Norte (39). Já as menores concentrações puderam ser 

observadas em Mutá e Penha, ambos com 7 unidades desses fragmentos. 8 unidades 

foram observadas em Cações, e 10 em ambas as estações, Matarandiba e Jiribatuba.  

3. 2. Característica do microplástico dentro e fora do banco de H. wrightii. 

    A caracterização dos microplásticos se deu por meio da tipologia, onde foram 

divididos em duas classes: fibras e fragmentos diversos (Figura 3). Dentre as 956 

unidades totais de microplásticos identificados, 489 unidades foram caracterizadas 

como de fibras e 467 unidades de fragmentos. Tanto as fibras como os fragmentos, 

foram quantificados em todas as localidades estudadas.   
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Figura 3: Exemplos de microplástico, fibras e fragmentos. São fragmentos (b, c, d), são fibras (a, e, f). 

     A distribuição dos diferentes tipos de microplástico variou quanto à presença ou 

não de vegetação no solo. Os resultados mostraram que a abundância de fragmentos 

em área de cobertura vegetal foi significativamente maior que em área sem cobertura 

(t = 6,129; P < 0,0001; GL = 13). (Figura 4a). Já no que diz respeito as fibras, aquelas 

encontradas em área de cobertura vegetal foram significativamente menores que em 

área sem cobertura (t = 2,349; P = 0,0353; GL = 13). (Figura 4b). 

 Figura 4: Número total de fragmentos (a) e fibras (b) na grama e em areia. 
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         Cerca de 6,30 unidades de fragmentos por testemunho foram encontradas 

dentro do banco de grama, e 0,44 na areia descoberta. A localidade de Barra do Gil 

Norte apresentou a maior concentração de fragmentos dentro da área com 

vegetação, foram contabilizadas 68 unidades de fragmentos, seguido por Aratuba 

(58) e Barra do Gil Sul (49). Já as menores concentrações foram observadas nas 

estações da Penha (10); Matarandiba (11) e Mutá (14). A presença de fragmentos em 

áreas descobertas não apresentou diferença significativa. 

     Em relação às fibras, aproximadamente 2,70 unidades por testemunho puderam 

ser observadas dentro do banco de grama, enquanto 4,29 na areia descoberta. A 

localidade de Barra do Gil Norte apresentou a maior concentração de fibras dentro da 

área com vegetação, onde foram contabilizadas 45 unidades de fibras, seguido por 

Barra do Gil Sul (31) e Mar Grande (21). Já as menores concentrações ficaram com 

Jiribatuba e Cações (3); Mutá (4); Matarandiba (5). Em sedimento sem cobertura 

vegetal, a estação Aratuba apresentou a maior concentração, com 52 unidades, 

seguida por Mar Grande (49); Barra do Gil Norte (36) e Barra do Pote (35), ao mesmo 

tempo que as menores concentrações ficaram com Penha (5); Mutá (6); Cações (7) 

e Matarandiba (9). 

3. 3. Concentração de microplástico dentro e fora de ambientes protegidos. 

   A presença de microplásticos foi maior em amostras coletadas em banco de gramas 

marinhas dentro de áreas protegidas por recifes de corais do que em áreas não 

protegidas, apresentando diferença significativa entre esses ambientes (t = 4,252; P 

= 0,0054; GL = 6). (Figura 5). 
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Figura 5: Número total de microplásticos, com recife e sem recife de coral, no banco de gramas 

marinhas. Média e Teste-t (t = 4,252; P = 0,0054; GL = 6). 

   De maneira geral, foram encontradas aproximadamente 13,49 unidades de 

microplásticos por testemunho dentro do banco de grama em áreas protegidas por 

recifes de corais e 4,51 unidades em áreas não protegidas. 

      As praias protegidas por recifes foram onde tiveram as maiores concentrações de 

microplástico. A localidade de Barra do Gil Norte apresentou a maior concentração 

desses materiais, onde foram contabilizadas 113 unidades de microplásticos, seguido 

por Barra do Gil Sul (80); Aratuba (77); Mar Grande (70) e Barra do Pote (59), exceto 

praia da Penha (19). Já as praias que não são protegidas por recifes de corais 

apresentaram menores concentrações, Mutá e Matarandiba, ambos com 16 unidades 

de microplásticos, seguido por Jiribatuba (18), Itaparica (22) e Cações (24). 
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   3. 4.  Característica dos microplásticos dentro e fora de ambientes protegidos. 

     Não houve variação de diferentes tipos de microplásticos quanto a presença ou 

não de ambientes protegidos por recifes de corais em bancos de gramas marinhas. 

Os resultados foram semelhantes aos descritos acima e mostraram que a abundância 

de fragmentos em áreas protegidas foi significativamente maior que em área sem 

proteção, exceto na estação da Penha (t = 4,176; P = 0,0042; GL = 7). (Figura 6a). 

Além disso, a abundância de fibras em áreas protegidas foi maior que em área sem 

proteção (t = 3,343; P = 0,0127; GL = 6). (Figura 6b). 

 

Figura 6:Número total de fragmentos (a) e fibras (b) com recife e sem recife de coral na grama.  

      

      Barra do Gil Norte apresentou a maior concentração de microplástico entre os 

ambientes protegidos, onde foram contabilizadas 113 unidades de microplásticos, dos 

quais 68 unidades eram de fragmentos e 45 unidades de fibras. Em ambientes sem 

a proteção, Barra do Paraguaçu apresentou a maior concentração, foram 

contabilizadas 41 unidades, sendo 28 unidades de fragmentos e 16 unidades de 

fibras. 
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4. Discussão: 

      Os bancos de Halodule wrightii avaliados neste estudo apresentaram um acúmulo 

de partículas de microplástico. Esse acúmulo foi maior em locais onde havia a 

presença de bancos de gramas, praticamente o dobro de que em lugares onde não 

existia a presença dessa pradaria, o que indica que esse ecossistema tem a 

capacidade de retenção dessas partículas. O aprisionamento é explicado pelo mesmo 

mecanismo no qual há a retenção de sedimentos. As estruturas das folhas reduzem 

a velocidade da coluna d’água acima delas e permitem que haja estabilização do 

substrato, portanto naquela região há a diminuição dos fluxos gerados pela maré e 

da energia de onda, havendo uma deposição e evitado uma ressuspensão de 

sedimento, armazenando e acumulando microplástico (HUANG 2020 e DAHL 2021).  

    Houve uma distinção dos tipos de microplástico identificadas neste estudo. De 

forma geral as fibras foram as partículas mais comuns, totalizando 489 unidades, mas 

próximo ao número de fragmentos que totalizaram 470 unidades. Em lugares onde 

os sedimentos estavam descobertos, foram encontrados preferencialmente 

microplásticos em forma de fibras (figura 4b), enquanto dentro da pradaria, os 

fragmentos foram encontrados em maior quantidade (figura 4a). Isso pode ser 

explicado, pois outra forma de retenção de microplástico pelas gramas é o choque 

físico, essas partículas colidem com as folhas e afundam se incorporando no 

sedimento. Algumas partículas, podem aderir nas folhas ou nas epífitas por causa do 

biofilme adesivo. As fibras possuem um potencial maior de ficarem aprisionadas 

nesses sistemas, sendo posteriormente transportadas e depositadas junto com as 

folhas, enquanto outras partículas, como os fragmentos, podem ser transportadas 

diretamente e se depositar no sedimento (HUANG 2020 e JEYASANTA 2020). 

      A proximidade dos bancos de Halodule wrightii com os recifes de corais, estão 

amplificando o efeito armadilha do microplástico nas gramas. A presença de recifes 

de corais gera uma zona denominada de “piscina” ou laguna que se forma entre o 

recife e a costa (BARROS et al 2009 e DING et al., 2019), aprisionando água naquele 

ambiente e diminuindo a hidrodinâmica local. Com isso, a retenção de sedimento e 

outras partículas como microplástico é favorecida (DING 2019). Os recifes estão 

presentes na entrada da baía, mais precisamente nas costas leste e sudeste da Ilha. 

Nas praias onde há presença desses recifes (Mar Grande, Barra do Gil, Norte e Sul, 
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Barra do Pote e Aratuba) é onde estão ocorrendo os níveis mais altos de poluição por 

microplástico. Já nas praias, sem presença de recifes de coral (Itaparica, Ponta de 

Areia, Catu, Matarandiba, Jiribatuba, Mutá e Barra do Paraguaçu) onde a 

hidrodinâmica é basicamente influenciada pelos fluxos de maré dentro do canal de 

Itaparica (BARROS et al 2009), os microplásticos são facilmente transportados e a 

retenção é menor. 

    A retenção de microplástico apontada neste estudo pode apresentar diversos 

impactos ao ambiente de gramas o que pode resultar no comprometimento de alguns 

serviços ecossistêmicos. Os bancos de gramas são utilizados como fonte de alimento, 

habitat, refúgio e berçários para diversas espécies em vários momentos dos seus 

ciclos de vida, e o acúmulo de microplástico expõe as pradarias de Halodule wrightii 

e a sua fauna associada a diversos níveis de contaminação antrópica. Essa 

contaminação pode se propagar pela cadeia trófica (SILVA et al. 2018). 

    Nas gramas marinhas, esse detrito presentes no sedimento pode dificultar a 

fotossíntese e, com isso, inibir seu crescimento enquanto os detritos que foram 

aderidos nas folhas e epífitas, podem ser ingeridos de forma direta por animais 

herbívoros pastadores (HUANG 2020, JEYASANTA 2020, DAHL 2021), por 

organismos detritívoros (crustáceos, bivalves e equinodermos) (WANG et al., 2019) e 

de forma indireta através dos filtradores. Essas partículas não são excretadas e 

consequentemente podem ser bioacumuladas pelos organismos. Esse microplástico 

associado a toxinas, quando ingerido junto com a grama, pode ser transportado ao 

longo da teia trófica, podendo alcançar níveis tróficos maiores, portanto, chegando 

até os seres humanos por meio dessa biomagnificação (BARBOZA ET AL., 2018, 

HUANG 2020, JEYASANTA 2020, DAHL 2021). 

     Com o contínuo descarte indevido de materiais plásticos, consequentemente 

haverá a presença de microplástico no meio ambiente. Isso acarretará numa 

frequente exposição da teia trófica a esses materiais e, dessa maneira, trazendo 

diversas consequências para os organismos. Dentre essas consequências podemos 

citar a obstrução do sistema digestivo, o que leva a uma falsa saciedade, bem como 

exposição a diversos contaminantes (metais pesados, HPA’s etc.) (MATO et al., 2001 

e HUANG et al 2014). Trabalhos pretéritos já evidenciaram a ingestão de 

microplástico por uma diversidade de espécies que são de alto consumo humano, e 
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Barboza (2018) faz uma revisão quantificando a presença dessas partículas em 

diversas espécies economicamente ativas (mariscos, peixes e camarões). Há uma 

alta biomassa dessas espécies associadas às pradarias de gramas, portanto, esse 

ambiente é uma importante área de pesca global e fundamental para a manutenção 

de espécies chave e comercial (HUANG 2020 E JEYASANTA 2020). 

       O principal vetor dessas partículas para o ser humano é o consumo de animais, 

que geralmente são ingeridos inteiros, como por exemplo, os organismos filtradores, 

como bivalves. Nesta região, dentro e fora desses bancos de grama são explorados 

por comunidades tradicionais o bivalve Anomalocardia flexuosa. Bruzaca et al. (2022) 

registraram microplástico nestes animais o que representa um risco de serem vetores 

de contaminação por microplástico para populações humanas. Mariscos, como o 

chumbinho (Anomalocardia flexuosa), são coletados, vendidos e ingeridos 

amplamente pela população. Portanto, ao consumi-lo estará também consumindo 

todo o microplástico presente na espécie. No caso dos peixes, a taxa de ingestão de 

microplásticos é menor em virtude desses materiais ficarem concentrados no 

estômago desses organismos, que é retirado para o preparo da refeição. (BARBOZA 

et al., 2018). De um modo geral, os estudos mais recentes sugerem que o aumento 

do consumo de microplásticos por humanos pode aumentar o risco de doenças 

desconhecidas. 

      Embora o efeito armadilha de microplástico que esses bancos possuem esteja 

acarretando diversos problemas ambientais, eles poderiam ser utilizados como 

biotecnologia para reduzir esses detritos nos ambientes aquáticos. Uma possibilidade 

seria usar sistemas como “Wetlands” para reter microplásticos. Wetland é um sistema 

artificial para tratamento de efluentes líquidos, por processos físicos, químicos e 

biológicos, nos quais são combinados para a remoção de contaminantes, na parte 

biológica podem ser cultivados macrófitas aquáticas fixadas a substratos (Schmitt 

2015). Como as pradarias de Halodule wrightii, apresentaram uma alta taxa de 

aprisionamento e soterramento de microplástico, poderia ser utilizada, juntamente 

com as macrófitas, para reduzir a entrada dessas partículas pelo menos em estações 

de tratamento de esgoto municipais. 

       O ecossistema de gramas marinhas está ameaçado por reter microplástico, isso 

afeta a fauna e flora associada, sendo então transportado por toda cadeia trófica. A 
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população humana que depende desse ambiente também está sendo afetada tanto 

economicamente, quanto pela questão do risco à saúde. Apesar da importância e 

gravidade acerca do assunto, ainda há pouca pesquisa sobre os efeitos deste 

microplástico nos seres humanos. Dessa maneira, é preciso maiores investigações a 

fim de compreender como funciona a disseminação e transmissão dessas doenças 

através do consumo desses organismos contaminados por microplásticos (Barboza 

et al., 2018). Apesar dessa contaminação por microplástico e toda a ameaça que 

estamos enfrentando com os diversos resíduos sólidos, esse estudo revelou que 

podemos ter um potencial biotecnológico importante para mitigar o problema, 

sistemas biológicos poderão atuar como instrumento de gestão de resíduos sólidos. 
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5. Conclusão: 

     Foi possível observar que os prados de gramas marinhas da espécie Halodule 

wrightii, acumulam mais microplástico que áreas adjacentes sem gramas marinhas, o 

que enfatiza o efeito armadilha e filtrador das gramas. Além disso, há um maior 

acúmulo de microplástico em bancos de grama marinhas próximos de ambientes 

protegidos em lagunas de recifes de coral que em locais que não possuem essa 

proteção. Embora houvesse diferença na tipologia dos detritos plásticos encontrada 

fora e dentro dos bancos de grama, essa diferença não foi encontrada nos bancos de 

grama protegidos em lagunas de recifes de coral. 

        Um completo estudo sobre os impactos desse microplástico nesse ecossistema 

se faz necessário, dado a alta eficiência da captura desses materiais. No entanto, há 

a necessidade de uma padronização de métodos para uma possível comparação dos 

resultados, para o entendimento e mitigação dos problemas causados. 
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