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pesticidas, PAHs…Lixo

Introdução
Contaminantes no Meio Marinho



Introdução
Lixo Marinho

Qualquer material sólido persistente, manufaturado ou processado, que foi
depositado, abandonado ou eliminado no ambiente aquático (NOOA, 2015)

63,23 %

Plástico

© AWI-LITTERBASE[4]

___________________________________________________________
[1] International Coastal Cleanup, Together for out Ocean, 2017 Report.
[2] International Coastal Cleanup, Building a Clean Swell, 2019 Report.
[3] https://litterbase.awi.de/.

Ocean Conservancy – proteger o oceano

International Coastal Cleanup (desde 1986) 

Portal online de lixo marinho que sumariza os resultados dos estudos científicos (consultado 16jan2020)

2016 (1) 2018 (2)

Cigarros 1863838 5716331

Garrafas de plástico 1578834 1754908

Tampas de plástico de garrafas 822227 1390232

Invólucros de alimentos 762353 3728712

Sacos de plástico de supermercado 520900 964541

Tampas de plástico 419380 728892

Palhinhas 409087 3668871

Garrafas de bebidas de vidro 390468 -

Outros sacos de plástico 368655 938929

Recipientes descartáveis 365584 -

Copos de plástico, pratos - -

Copos de plástico - 656276

Garfos, facas e colheres - 1968065

n
ú

m
e

ro
 d

e
 ite

n
s re

co
lh

id
o

s

https://litterbase.awi.de/


Partículas de plástico com dimensões inferiores a

Podem ser encontrados a flutuar à superfície ou em suspensão na coluna 

de água, nos fundos e ao longo da linha de costa.

?

Primeiras publicações:
Carpenter & Smith (1972)
Carpenter et al. (1972)
Colton & Knapp (1974) (…)

MICROPLÁSTICOS



MICROPLÁSTICOS
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_____________________________________________________________________________________
[4] Olivatto, G. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil, 2017.
[5] Frias and Nash, Marine Pollution Bulletin 138 (2019) 145–147.

 Frias & Nash (2019)

“Microplastics are any synthetic solid particle or polymeric matrix, with
regular or irregular shape and with size ranging from 1 μm to 5 mm, of either

primary or secondary manufacturing origin, which are insoluble in water”.

Gregory & Andrady (2003)
Browne et al. (2007)

Arthur et al. (2009)

Hidalgo-Ruz et al. (2012)

Rocha-Santos (2015)
Hartmann et al. (2015)

GESAMP (2015)

Definição de microplásticos baseada no seu tamanho proposta por diferentes autores (4). 



MICROPLÁSTICOS
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SECUNDÁRIOS

Plásticos fabricados para serem de 
tamanho microscópico.

PRIMÁRIOS

Descritos por pequenos fragmentos de 
plástico que resultam da degradação de 

plásticos de maiores dimensões.
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MEIO AQUÁTICO MEIO TERRESTRE

FONTES DE CONTAMINAÇÃO

 Fenómenos ambientais

 Turismo e náutica de recreio

 Indústria petrolífera ( offshore)

 Transporte (comércio e pessoas)

 Pesca


Aquacultura









Fenómenos ambientais

Más práticas de gestão de resíduos

Eliminação de lixo

Agricultura



 Construção

Esgotos



IMPACTOS DO LIXO MARINHO
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________________________________________________________________________________
_
[6] Morgado, V., Palma, C. , Bettencourt da Silva, R.J.N. Microplastics in the marine environment:
Raise awareness and challenges – Poster communication at CQE Days Spring Meeting, 2019,
Lisbon.

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA



MATRIZES
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Lepidochelys olivacea
Littorina littorea

Gobio gobio

Mytilus edulis



PROCESSOS DE DISPERSÃO 

 Relacionado com a densidade específica do plástico.

 Erosão e biofilme provoca uma diminuição e aumento da densidade específica, 
respetivamente, afetando o transporte e acumulação na água e sedimento.

 Correntes oceânicas provocam a deslocação para longas distâncias da fonte, levando a 
pontos de acumulação específicos - oceanic gyres (giros oceânicos).
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Entrada de microplásticos de 
baixa densidade no meio 

aquático
Elevada flutuabilidade

Transporte para 
longas 

distâncias

Baixa tendência inicial 
para deposição

Entrada de microplásticos de 
alta densidade no meio 

aquático
Baixa flutuabilidade

Transporte a 
curtas distâncias

Elevada tendência 
inicial para 

deposição (próximo da 

fonte)



NEUSTON NET

CATAMARAN

MANTA TRAWL

BONGO NETS
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AMOSTRAGEM



MANTA TRAWL

DRAGA
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AMOSTRAGEM



Amostragem

Separação dos 

detritos de 

plástico/ 

microplástico

da amostra

- Amostragem em biota envolve a 

colheita dos animais e sua dissecação. 

(7) Hidalgo-Ruz, V. et al. (2012). Microplastics in the Marine Environment: A review of the methods used for 

identification and quantification. (Environ. Sci. Technol. 46, 3060-3075.

- Peneiração e filtração: crivos/filtros 

de diferentes tamanhos de poro;

- Separação por densidade: elimina 

partículas de sedimento com mesmas 

dimensões dos microplásticos e 

separa microplásticos de diferentes 

densidades;

- Extração/digestão ácidas: destrói 

matéria orgânica

- Triagem visual: separa os 

microplásticos de outros materiais 

orgânicos (e.g. fragmentos de 

conchas, algas, partes de animais,etc)

e inorgânicos (e.g. vidro, alcatrão, 

vestígios de revestimentos, etc).

Análise

Análise 
depende do 
objetivo do 

estudo

Análise

12 de abril de 2018
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EM LABORATÓRIO…

(7)



MÉTODOS DE ANÁLISE

 Microscopia Óptica Convencional

 Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM)

 Microscopia Eletrónica de Varrimento – Espetroscopia Energia Dispersiva de 
Raios X (SEM-EDS)

 Espetroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

 Espetroscopia de Raman

 Pirólise-Cromatografia Gasosa-Espetrometria de Massa (Pyr-GC-MS)

 Espetroscopia de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP–MS)

Avaliação da 
morfologia, 

composição e 
concentração de 

detritos de plástico 
e de microplásticos



# A B
Dimensão 1.8 mm 800 µm

P
o
lím

e
ro

Polipropileno Polietileno

ANÁLISE

A

B

Micro-ATR-FTIR

Gomes, L.G., Morgado, V., Silva, R.B., Palma, C. Presence of microplastics in 

potencial Portuguese Areas for Aquaculture: AQUIMAR project Data, Oral 

communication at 3rd Marine Tech Workshop, 2019, Portugal 



Viagem de Circum-Navegação do NRP Sagres 2020

Colheita diária de amostras - Avaliação espacial da distribuição, percursos e 

destinos do lixo marinho e dos microplásticos



Amostragem Macroplásticos
Procedimento – observação de lixo marinho flutuante

 Escolha de locais com lixo flutuante mais abundante
(e.g. zonas de convergência em oceano aberto, rotas de navegação)

 Contagem de itens flutuantes avistados do navio
(frequência diária, 3 a 4 períodos de 15 min consecutivos)

 Dimensões 

 Identificação dos itens

 Quantificação (nº de itens/km2)



Amostragem Microplásticos
Procedimento – recolha de microplásticos

 Bombear água durante 1h através de um peneiro (50 mm) 

 Transferência do material retido no peneiro para um copo 
(com ajuda de água)

 Filtração da água recolhida no copo
(filtro – 1,2 mm retém o material que se pretende analisar)

 Armazenamento de cada filtro em caixa de Petri
(marcação da caixa de Petri com identificação da amostra)
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