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Apresentação   

  

 O  projeto  foi  concebido  no  primeiro  semestre  de  2019  e  teve  o  início  das  atividades                 

em  julho  do  mesmo  ano.  Foram  previstas  atividades  laboratoriais  até  o  segundo  semestre  de                

2020.  Entretanto,  por  conta  do  estado  de  calamidade  pública  decretado  no  Brasil  em  março  de                 

2020,  devido  a  pandemia  de  COVID-19,  as  atividades  didáticas  e  laboratoriais  foram              

paralisadas  na  UNIFESP,  impedindo  a  realização  das  análises  conforme  o  planejamento             

original   da   pesquisa.     

Diante  disso,  adaptamos  a  parcela  da  metodologia  referente  a  triagem  em  laboratório              

para  que  fosse  possível  realizá-la  em  casa.  Devido  ao  tempo  disponível  foi  possível  analisar                

apenas  metade  das  amostras  coletadas.  Ainda  assim,  foram  obtidos  resultados  pertinentes  à              

discussão.  A  triagem  da  segunda  metade  das  amostras  segue  sendo  feita  com  a  intenção  de                 

reforçar  os  resultados  obtidos  no  presente  trabalho  para  submissão  do  manuscrito  para              

publicação   no   periódico    Marine   Pollution   Bulletin .   
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Mas   esse   medo   passa   quando   entendemos   que   nossa   história   e   a   história   do   mundo   foram   escritas   

pela   mesma   Mão.”   
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Resumo   

Ações  antrópicas  configuram  uma  situação  de  constante  degradação  do  ambiente,            

evidenciada  pela  massiva  presença  de  resíduos  sólidos  em  alguns  ecossistemas,  especialmente             

em  regiões  costeiras.  Em  certas  localidades,  como  por  exemplo  nas  praias  arenosas,  há  uma                

crescente  interação  da  macrofauna  bentônica  com  diferentes  tipos  de  detritos,  como  plásticos              

e  metais.  Muitas  destas  interações  têm  sido  descritas  pela  literatura,  como  por  exemplo  a                

ingestão  de  microfibras  pela  meiofauna  e  a  redução  do  forrageamento  por  gastrópodes,  porém               

ainda  há  uma  grande  defasagem  de  dados  no  que  tange  seu  efeito  sobre  a  macrofauna  praial.                  

Uma  das  principais  consequências  desta  interação  entre  resíduos  e  macrofauna  é  a  utilização               

de  detritos  plásticos  como  suporte  para  estruturas  biológicas  em  praias,  como  por  exemplo,               

tocas  de  crustáceos  e  tubos  de  poliquetas.  Neste  contexto,  o  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  o                  

uso  de  resíduos  plásticos  na  construção  de  tubos  do  poliqueta   Diopatra  cuprea   (Bosc,  1802).                

Também  testamos  a  hipótese  de  que  o  nível  de  urbanização  da  praia  interfere  na  proporção  de                  

plásticos  nos  tubos.  A  presença  de  plástico  foi  registrada  em  todas  as  cinco  praias  avaliadas,                 

desde  a  menos  até  a  mais  urbanizada.  Nas  praias  do  Indaiá,  Perequê  e  Santos,  todas  os  tubos                   

analisados  continham  algum  tipo  de  resíduos  plásticos,  enquanto  nas  praias  de  Barequeçaba  e               

Baía  do  Araçá,  as  proporções  de  amostras  com  resíduos  foram  de  71%  e  28%,                

respectivamente.  A  comparação  entre  as  proporções  médias  de  plástico  por  tubo  revelou  uma               

relação  negativa  entre  as  concentrações  e  o  gradiente  de  urbanização  das  praias,              

principalmente  pela  existência  de  uma  diferença  significativa  entre  as  praias  do  Indaiá  e               

Araçá.  Sendo  assim,  é  possível  que  o  nível  de  urbanização  não  seja  o  único  determinante  da                  

proporção  de  resíduos  utilizados  pelos  poliquetas.  É  necessário  avaliar  tanto  o  efeito  do               

hidrodinamismo  praial  promovendo  retenção  dos  resíduos  no  local,  quanto  a  quantidade  de              

resíduos   descartados   e   acumulado   em   cada   praia.   

Palavras-chave:     ecologia,   praias   arenosas,   hidrodinamismo,   resíduos   sólidos .   

  



  

  

Abstract   

Human  actions  constitute  a  situation  of  constant  degradation  of  the  environment,             

evidenced  by  the  massive  presence  of  solid  waste  in  some  ecosystems,  especially  in  coastal                

regions.  In  certain  locations,  such  as  sandy  beaches,  there  is  a  growing  interaction  between  the                 

benthic  macrofauna  with  different  types  of  debris,  such  as  plastics  and  metals.  Many  of  these                 

interactions  have  been  preceded  by  the  literature,  such  as  the  ingestion  of  microfibers  by  the                

meiofauna  and  the  reduction  of  foraging  by  gastropods,  however  there  is  still  a  large  data  gap                  

regarding  their  effect  on  the  beach  macrofauna.  One  of  the  main  consequences  of  this                

interaction  between  waste  and  macrofauna  is  the  use  of  plastic  debris  as  a  support  for                 

biological  structures  on  beaches,  such  as  crustacean  burrows  and  polychaete  tubes.  In  this               

context,  the  objective  of  this  work  was  to  evaluate  the  use  of  plastic  waste  in  the  construction                   

of  tubes  of  the  polychaete   Diopatra  cuprea  (Bosc,  1802).  We  also  tested  the  hypothesis  that                 

the  level  of  urbanization  on  the  beach  interferes  with  the  proportion  of  plastics  in  the  tubes.                  

The  presence  of  plastic  was  seen  in  all  five  beaches  evaluated,  from  the  least  to  the  most                   

urbanized.  On  the  beaches  of  Indaiá,  Perequê  and  Santos,  all  tubes  contained  some  type  of                 

plastic  waste,  while  on  the  beaches  of  Barequeçaba  and  Baía  do  Araçá  the  proportions  of                 

tubes  with  residues  were  71%  and  28%,  respectively.  The  comparison  between  the  average               

proportions  of  plastic  per  tube  revealed  a  negative  relationship  between  the  beaches  and  the                

gradient  of  urbanization  of  the  beaches,  mainly  due  to  the  existence  of  a  difference  between                 

the  beaches  of  Indaiá  and  Araçá.  Therefore,  it  is  possible  that  the  level  of  urbanization  is  not                   

the  only  determinant  of  the  proportion  of  waste  used  by  polychaetes.  It  is  necessary  to                 

evaluate  both  the  effect  of  beach  hydrodynamics  promoting  non-local  waste  and  the  amount               

of   waste   discarded   and   accumulated   on   each   beach.   

Keywords:   ecology,   sandy   beaches,   hydrodynamics,   solid   waste.   
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Introdução   

A  zona  costeira  é  a  região  que  mais  sofre  modificações  com  a  ocupação  urbana.  A                 

especulação  imobiliária  atuou  como  agente  transformador  nestas  localidades,  principalmente           

por  causar  a  degradação  intensa  de  diversos  ecossistemas  (Macedo,  1999).  Entretanto,  o              

aumento  da  ocupação  antrópica  nas  regiões  litorâneas  se  deve,  em  parte,  ao  elevado  potencial                

cênico  e  paisagístico  de  ambientes  costeiros,  como  por  exemplo  as  praias  arenosas.  Este               

ecossistema  atrai  um  grande  contingente  de  pessoas  e  os  distúrbios  causados  pela  urbanização               

normalmente  ocorrem  em  conjunto  nestes  ambientes  (Lucrezi  &  Schlacher,  2009),  como  as              

obras  de  contenção  da  erosão,  poluição  via  esgoto  doméstico  e/ou  industrial,  práticas  de               

limpeza   manual   ou   mecânica   e   atividades   recreativas   ( Vieira,   2015 ).     

As  praias  arenosas  são  ambientes  altamente  dinâmicos  e  estruturados  principalmente            

por  fatores  físicos,  como  a  ação  de  ondas,  correntes  e  marés  (Calliari   et  al. ,  2003).   E ste                  

dinamismo  usualmente  resulta  no  transporte  passivo  de  detritos  marinhos,  gerando  áreas  de              

acúmulo  mesmo  em  regiões  não  urbanizadas  (McLachlan  &  Defeo,  2013;  Costa  et  al. ,  2018).                

Sendo  assim,  suas  interações  com  os  distúrbios  causados  pela  urbanização  colocam  em  risco  a                

integridade  do  ecossistema  e  potencializam  as  modificações  estruturais  nos  padrões  de            

biodiversidade   (McLachlan   &   Defeo,   2013).     

Um  dos  principais  agentes  modificadores  nas  praias  arenosas  são  os  resíduos  sólidos,              

originados  a  partir  de  atividades  humanas  e  comumente  adentram  no  meio  marinho              

tornando-se  um  problema  alarmante  (Cheshire  &  Adler,  2009).  Entre  os  diversos  itens  que  os                

compõe  estão  o  plástico,  isopor,  fibra,  vidro,  cerâmica,  metal,  papel,  papelão,  borracha  e               

madeira  (Cheshire  &  Adler,  2009).  Dentre  esta  grande  variedade,  o  plástico  destaca-se  como  o                

principal  agente  poluidor,  tanto  nos  oceanos  abertos  como  nas  praias  arenosas  devido  a  sua                

durabilidade  e  lenta  degradação  (Widmer  &  Hennermann,  2010).  Os  detritos  plásticos  causam              

muitos  impactos  negativos  como  por  exemplo  o  transporte  de  produtos  químicos  tóxicos             
13   

  



  

( Mato   et  al. ,  2001)  e  a  concentração  de  Hidrocarbonetos  Aromáticos  Policíclicos  (Fisner   et               

al. ,  2013 ).  A  presença  destes  resíduos  foi  constatada  em  uma  parcela  significativa  das  praias                

arenosas  do  Estado  de  São  Paulo  (Falcão,  2015)  onde  as  maiores  concentrações  foram               

observadas  em  localidades  próximas  de  possíveis  fontes  emissoras  deste  material,  como  as              

zonas   portuárias   e   industriais.   

Deste  modo,  a  biota  de  praias  arenosas  está  sendo  diretamente  ameaçada  pela              

exposição  crônica  aos  resíduos.  Os  estoques  permanentes  de   pellets   plásticos  e  as  outras  áreas                

propensas  a  acumulação  de  resíduos  estão  distribuídas  em  diferentes  profundidades  (Moreira             

et  al. ,  2016).  Dado  que  os  organismos  ocupam  diferentes  camadas  abaixo  da  superfície  do                

sedimento,  nota-se  que  a  meiofauna  intersticial  e  a  macrofauna  habitante  das  regiões  entre  a                

superfície  e  0,4m  abaixo  dela  são  mais  afetadas  pela  interação  com  os  resíduos  (Moreira   et                 

al. ,  2016).  Alguns  impactos  associados  a  esta  problemática  têm  sido  descritos,  como  a               

exaustão  do  gastrópode   Nassarius  pullus   ocasionada  pelo  aumento  da  presença  de  resíduos              

plásticos  no  ambiente,  reduzindo  seu  forrageamento  (Aloy   et  al. ,  2011).   N.  pullus  acaba  por                

enterrar-se  na  areia  e  reduzir  sua  atividade  alimentar  em  áreas  onde  há  grande  concentração                

do   material.     

Além  dos  problemas  mencionados,  tem-se  efeitos  provocados  pelo  consumo  acidental            

destes  resíduos.  A  ingestão  de  microfibras  pela  meiofauna  provoca  perda  de  peso,  diminuição               

da  alimentação,  bioacumulação  de  poluentes  orgânicos  persistentes  e  esgotamento  das            

reservas  de  energia  de  organismos  (Gusmão   et  al. ,  2016).  Nos  poliquetas   Saccocirrus   foi               

observada  a  intensificação  dos  movimentos  corporais  para  a  ingestão  de  microfibras  plásticas.              

Comportamento  este  que  pode  diminuir  potencialmente  a  dieta  do  animal  por  gastar  energia               

ao  capturar,  ingerir  e  expelir  uma  partícula  sem  valor  nutricional  (Gusmão   et  al. ,  2016).  Este                 

exemplo  atesta  como  a  interação  com  resíduos  de  origem  antrópica  pode  ser  prejudicial  aos                

organismos.  Outra  interação  cada  vez  mais  perceptível  é  a  utilização  de  resíduos  plásticos               
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pela  macrofauna  na  construção  de  estruturas  como  tocas  e  tubos,  como  demonstrado  com  as                

tocas  do  caranguejo   Ocypode  quadrata ,  popularmente  conhecido  como  Maria-Farinha  (Costa            

et   al .,   2018).     

Os  poliquetas  são  um  dos  táxons  mais  abundantes  da  macrofauna  bentônica  de  praias               

arenosas  (Defeo  &  McLachlan,  2005).  Dentre  eles,  a  espécie   Diopatra  cuprea   destaca-se  por               

ser  uma  forte  contribuinte  da  engenharia  de  ecossistemas  (Fig.  1).  Tolerante  a  um  grande                

gradiente  de  salinidade,   D.  cuprea  está  presente  desde  as  regiões  totalmente  marinhas  até  as                

regiões  mais  próximas  de  estuários  e  costuma  estabelecer-se  próximo  a  linha  de  maré  baixa                

(Berke,  2012).  A  espécie  alimenta-se  de  algas  e  pequenos  invertebrados  anexados  à  complexa               

estrutura  do  tubo  que  constrói  (Berke  &  Woodin,  2008).  Os  tubos  servem  de  substrato  para                 

uma  fauna  menor  que  inclui  pequenos  crustáceos,  outros  poliquetas,  vermes  achatados,             

ofiuróides,  ascídias  e  cracas,  o  que  não  ocorreria  em  habitats  sedimentares  (Berke,  2012).  A                

estrutura  é  construída  a  partir  de  uma  mucosa  que  endurece  quando  em  contato  com  a  água.                  

Os  tubos  possuem  aproximadamente  1  cm  de  diâmetro  e  são   edificados   dentro  do  sedimento,                

porém  com  alguns  centímetros  acima  da  superfície  (Berke,  2012).  Comumente  são  reforçados              

por  materiais  encontrados  dentro  de  2  a  3cm  de  sua  abertura  (Myers,  1972)  como  algas,                 

fragmentos  de  conchas  e  qualquer  outro  detrito  disponível  (Berke  &  Woodin,  2008;  Berke,               

2012).  Neste  sentido,  dada  a  crescente  disponibilidade  de  resíduos  plásticos  nas  praias              

arenosas,  é  possível  que  os  indivíduos  de   D.  cuprea  estejam  utilizando  tais  detritos  na                

construção   dos   seus   tubos.     

15   

  



  

  

Figura  1.  O  poliqueta   Diopatra  cuprea  tipicamente  associa  algas  ao  seu  tubo  assim  como  conchas  e  outros                   
resíduos   encontrados   no   ambiente.   Foto:   Rafael   Meira.   

  

A  escassez  de  dados  sobre  a  natureza  dos  diferentes  detritos  associados  aos  tubos               

constitui  uma  oportunidade  de  investigar  a  potencial  interação  entre   D.  cuprea  e  os  detritos                

marinhos.  Considerando  as  diferenças  nas  proporções  de  resíduos  em  relação  ao  nível  de               

urbanização  das  praias,  esperaríamos  encontrar  mais  resíduos  plásticos  nos  tubos  das             

localidades  de  maior  urbanização,  visto  que  as  zonas  de  maior  concentração  dos  grânulos  de                

plástico  no  litoral  de  São  Paulo  estão  associadas  à  presença  e  proximidade  de  possíveis  fontes                 

emissoras  ( Falcão  &  Souza,  2014 ).  Neste  sentido,  o  presente  estudo  pretende  avaliar  a               

presença  de  plástico  nos  tubos  de   D.  cuprea  em  praias  arenosas  de  diferentes  níveis  de                 

urbanização.   

Objetivo   

Avaliar  a  presença  de  resíduos  sólidos  nos  tubos  do  poliqueta   Diopatra  cuprea  em               

praias  de  diferentes  níveis  de  urbanização  do  litoral  de  São  Paulo  e  possíveis  diferenças  na                 

utilização  destes  detritos  à  medida  que  a  exposição  às  atividades  antrópicas  aumenta.  Para               

tanto,  pretendemos  responder  às  seguintes  questões:  o  poliqueta   D.  cuprea   utiliza  plástico  na               
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construção  de  seu  tubo?  Em  caso  de  resposta  positiva,  procuraremos  avaliar  se  a  proporção  de                 

plástico   no   tubo   possui   relação   com   o   gradiente   de   urbanização   da   praia.   

  

Material   e   Métodos   

Área   de   estudo   

As  amostragens  dos  indivíduos  de   Diopatra  cuprea  foram  realizadas  em  cinco  praias              

dissipativas  do  litoral  paulista:  Praia  de  Santos  (23°58’S;  46°19’O),  Praia  do  Perequê              

(23°56'S;  46°10'O),  Praia  do  Indaiá  (23°49'S;  46°2'O),  Praia  de  Barequeçaba  (23°49'S;             

45°26'O)  e  Praia  da  Baía  do  Araçá  (23°49’S;  45°24’O)  (Fig.  2).  A  presença  da  espécie  foi                  

checada  nas  praias  por  meio  de  visitas  aos  locais  de  coleta  e  em  registros  na  literatura  (Amaral                   

et  al .,  2013).  As  localidades  foram  selecionadas  de  acordo  com  seu  gradiente  de  urbanização,                

que  foi  definido  através  da  observação  dos  níveis  de  desenvolvimento  e  ocupação  da  área,                

sendo  as  de  Santos,  Perequê  e  Baía  do  Araçá  as  mais  urbanizadas  e  Indaiá  e  Barequeçaba  as                   

menos   urbanizadas.     

A  praia  de  Santos  comporta  o  maior  complexo  portuário  da  América  do  Sul  (Estado  de                 

São  Paulo,  2013)  e  por  consequência  tem  seu  corpo  d’água  comprometido  tanto  pelo               

lançamento  de  efluentes  in  natura  como  pela  presença  e  lançamento  de  resíduos  sólidos               

(Zündt,  2006).  No  âmbito  regional,  a  cidade  do  Guarujá  tem  funções  de  suporte  logístico  e  de                  

favorecimento  de  atividades  de  turismo  (Estado  de  São  Paulo,  2013).  Neste  sentido,  a  praia  do                 

Perequê  localiza-se  na  periferia  do  município,  em  uma  região  urbanizada  onde  a  principal               

utilização  da  praia  se  dá  pela  atividade  de  pesca  artesanal  (Francisco,  2007).  Já  a  cidade  de                 

Bertioga  apresenta  funções  claramente  ligadas  ao  lazer  e  ao  turismo  (Estado  de  São  Paulo,                

2013).  Todavia,  a  região  da  praia  de  Indaiá  não  conta  com  grandes  empreendimentos               

imobiliários,  mas  com  um  vilarejo  com  grande  presença  de  pescadores  e  caiçaras  (Sabino,               

2007).   
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O  município  de  São  Sebastião  possui  um  complexo  portuário  situado  no  centro  da               

cidade.  A  região  da  praia  de  Barequeçaba  constitui  um  núcleo  urbano  de  intensa  urbanização                

onde  o  uso  da  praia  é  majoritariamente  recreativo  (Instituto  Pólis,  2012).  Já  a  praia  da  Baía  do                   

Araçá,  é  composta  por  uma  extensa  planície  de  maré  que  é  utilizada  tanto  para  atracação  de                  

pequenos  barcos  como  para  a  atividade  de  pesca  artesanal  (Carrilho,  2016),  especialmente  de               

mexilhões.   

  

Figura  2.  Localização  das  diferentes  áreas  de  estudo  no  litoral  paulista,  sendo  (A)  Praia  de  Santos,  (B)  Praia  do                     
Perequê,   (C)   Praia   de   Indaiá,   (D)   Praia   de   Barequeçaba   e   (E)   Praia   da   Baía   do   Araçá.   Fonte:   Google   Earth.   
  

 Procedimentos   de   amostragem   e   de   laboratório   

As  amostragens  foram  realizadas  na  maré  baixa  de  sizígia,  entre  os  meses  de  julho  e                 

dezembro  de  2019.  Em  cada  episódio  de  coleta,  na  região  inferior  do  entremarés  de  cada                 

praia,  15  indivíduos  de   D.  cuprea  foram  amostrados  com  auxílio  de  uma  pá.  Foi  tomado                 

cuidado  para  retirada  de  todo  o  tubo  do  organismo,  evitando  fragmentá-lo.  O  excesso  de                

sedimento  foi  retirado  com  auxílio  de  água  do  mar  e  os  indivíduos  foram  fixados  em  álcool                  

70%.   

No  laboratório,  cada  tubo  foi  lavado  cuidadosamente  sobre  uma  peneira  de  malha  de               

0,5  mm.  O  tubo  foi  averiguado  à  procura  de  resíduos  plásticos  e,  quando  encontrados,  estes                 
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foram  separados.  O  tubo  e  os  resíduos  plásticos  foram  secos  ao  ar  livre  à  temperatura                 

ambiente  por  cerca  de  24  horas.  Posteriormente,  foram  pesados  para  se  obter  o  peso  relativo                 

de   plástico   em   relação   ao   peso   do   tubo.     

 Análise   de   dados   

Inicialmente,  para  avaliar  se  o  uso  de  plásticos  na  construção  dos  tubos  do  poliqueta                

D.  cuprea  varia  com  relação  ao  nível  de  urbanização  das  praias  foi  aplicada  uma  Anova                 

simples  com  as  praias  como  fator  fixo,  seguida  de  um  teste  a  posteriori  de  Tukey  para                 

averiguar  as  diferenças  específicas  entre  as  cinco  localidades.  Todos  os  dados  foram  testados               

quanto  à  normalidade  e  heterogeneidade  das  variâncias  e,  por  conta  da  natureza  dos  dados                

(proporção),  estes  foram  transformados  em  arco  seno  antes  das  análises  para  normalização  da               

distribuição   estatística.     

  

Resultados   

Os  tubos  do  poliqueta   Diopatra  cuprea   apresentaram  composições  parecidas  em  todas             

as  praias.  Entre  os  materiais  utilizados  para  sua  construção  foram  observados  fragmentos  de               

conchas,  galhos,  madeira  e  plástico  (Fig.  3).  No  entanto,  os  tubos  da  praia  da  Baía  do  Araçá,                   

no  geral,  apresentaram  uma  parcela  muito  menor  destes  detritos.  A  natureza  dos  resíduos               

plásticos   variou   entre   fios,   pequenos   fragmentos   e   pedaços   de   tamanho   mais   significativo.   

A  presença  de  plástico  nos  tubos  de   D.  cuprea   foi  registrada  em  todas  as  praias                 

analisadas,  mas  não  em  todas  as  amostras.  Nas  praias  do  Indaiá,  Perequê  e  Santos  todos  os                  

tubos  continham  algum  tipo  de  plástico  em  sua  construção.  Já  entre  as  amostras  da  praia  de                  

Barequeçaba,  cerca  de  71%  (N  =  5)  dos  tubos  continham  plástico.  A  praia  do  Araçá                 

apresentou  a  menor  porcentagem  dos  indivíduos  com  plástico,  com  cerca  de  28%  do  total  (N                 

=    2).   

19   

  



  

  

Figura  3.  Na  parte  superior,  alguns  exemplares  de  tubos  do  poliqueta   Diopatra  cuprea .  Percebe-se  na  maioria  a                   
presença  de  folhas,  galhos  e  pedaços  de  conchas;  em  alguns  é  possível  observar  resíduos  plásticos  indicados  com                   
a   seta   vermelha.   Na   parte   inferior,   alguns   dos   resíduos   plásticos   separados   dos   tubos.   
  

A  proporção  de  resíduos  plásticos  nos  tubos  variou  entre  0%  e  25%,  sendo  o  maior                 

registro  feito  em  uma  amostra  da  praia  do  Indaiá.  Nesta  localidade  houve  a  maior  proporção                 

média  de  plástico  por  tubo  (Média  =  2,57%  ±   0,04 )  seguida  das  praias  de  Santos  (1,17%  ±                   

0,03 ),  Perequê  (0,51%  ±   0,03 ),  Barequeçaba  (0,15%  ±   0,03 )  e  Araçá  (0,02%  ±   0,03 )  (Fig.  4).                  

Entretanto,  diferenças  significativas  foram  observadas  apenas  entre  as  praias  do  Indaiá  e              

Araçá   (ANOVA,   F   =   2,92;   p   =   0,03).   

  

Discussão   

Constatamos  que  a  composição  dos  tubos  de   D.  cuprea   difere  da  relatada  até  o                

presente  momento  na  literatura  (Berke  &  Woodin,  2008,  Berke,  2012).  De  modo  que,  como                

mencionado  por  Berke  (2012)  o  organismo  associa  qualquer  detrito  disponível  no  ambiente  ao               

tubo  e,  devido  a  disponibilidade  atual,  passou  a  associar  os  resíduos  plásticos  a  suas                
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construções,  assim  como  observado  nas  tocas  do  caranguejo   Ocypode  quadrata  (Costa  et  al.,               

2018).     

Observamos  a  presença  de  plástico  em  tubos  de  todas  as  praias  analisadas,  entretanto,               

as  maiores  médias  de  amostras  contendo  estes  resíduos  não  correspondem  ao  gradiente  de               

urbanização  de  praias  proposto,  o  que  sugere  que  pode  trata-se  de  um  efeito  da                

disponibilidade  de  resíduos  e  não  da  urbanização,  diferindo  de  diversos  impactos  ecológicos              

relatados  na  literatura  (Veloso   et  al. ,  2008;  González,   et  al. ,  2014).  No  entanto,  tal  observação                 

pode  ainda  indicar  uma  imprecisão  na  definição  do  gradiente  de  urbanização  da  área  de                

estudo.   

  

Figura  4.  Proporção  (%)  de  plástico  nos  tubos  do  poliqueta   Diopatra  cuprea  de  cada  praia.  As  barras  indicam  os                     
valores   médios   e   a   linhas   horizontais   o   erro   padrão   da   média.   

  

Ao  comparar  as  proporções  médias  de  plástico  por  tubos,  observamos  uma  diferença              

específica  apenas  entre  a  praia  da  Baía  do  Araçá  e  a  praia  do  Indaiá,  o  que  também  indica  uma                     

relação  negativa  entre  as  proporções  obtidas  e  o  gradiente  de  urbanização  estabelecido  para  as                

praias  analisadas.  Entretanto,  ambas  as  praias  apresentam  certas  características  singulares  que             

podem   explicar   a   significância   de   suas   diferenças.    
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A  praia  da  Baía  do  Araçá,  com  a  menor  proporção  média  de  plástico  nos  tubos,                 

apresenta  uma  declividade  extremamente  suave  e  está  associada  a  fragmentos  de  mangue  com               

uma  área  de  planície  de  fundo  mole  (Camargo,  2012).  Sua  dinâmica  é  estável,  com  um                 

ambiente  majoritariamente  lamoso  e  um  hidrodinamismo  muito  baixo.  Nestas  condições,  os             

resíduos  plásticos  podem  ser  facilmente  soterrados  ao  se  depositarem  nesta  praia  e              

consequentemente  tornarem-se  menos  disponíveis  a  atividade  de  construção  dos  tubos            

realizada  pelo  poliqueta   D.  cuprea .  Do  mesmo  modo,  a  estabilidade  concedida  aos              

organismos  ocasiona  em  ornamentações  mais  simples  do  tubo  que,  nesta  praia,  possuem  uma               

parcela  muito  menor  de  seu  corpo  revestidas  por  detritos.  Além  disso,  o  ambiente  não                

favorece  a  atividade  de  pesca  com  rede,  que  mostrou-se  uma  fonte  significativa  de  resíduos                

plásticos,   haja   vista   sua   contribuição   nas   outras   praias.     

A  praia  do  Indaiá  apresentou  as  duas  amostras  com  a  maior  quantidade  de  resíduos                

plásticos,  assim  como  a  maior  proporção  média  de  plástico  por  tubo,  o  que  pode  ser  resultado                  

do  gradiente  morfodinâmico  deste  ambiente.  A  praia  do  Indaiá  apresenta  a  maior  declividade               

da  zona  de  estirâncio  dentre  as  praias  analisadas  (2,11º)  e,  portanto,  apresenta  o  maior  efeito                 

na  reflexão  da  quebra  das  ondas  e  instabilidade  do  substrato  (Cunha,  2009).  Deste  modo,  a                 

ação  das  ondas  aumenta  consideravelmente  a  chance  de  permanência  dos  resíduos  plásticos              

neste  ambiente,  seja  pois  existe,  de  fato,  uma  quantidade  maior  deste  material  ou  porque                

existem  quantidades  menores  de  conchas,  folhas  e  galhos.  Outro  fator  que  pode  ter               

contribuído  com  o  resultado  obtido  é  o  tipo  de  uso  da  praia,  com  uma  atividade  pesqueira                  

relevante   que   provê   resíduos   ao   ambiente,   como   observado   nas   amostras   analisadas.     

De  modo  semelhante,  constatamos  outras  estratégias  que  demonstram  prováveis           

efeitos  do  hidrodinamismo.  No  momento  da  coleta,  os  tubos  de   D.  cuprea  do  Indaiá  estavam                 

mais  bem  fixados  no  substrato  e  foram  observadas  agregações  de  tubos  com  possível               

finalidade  de  tornar  o  peso  deste  conglomerado  maior  e,  portanto,  mais  resistentes  à  energia                
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das  ondas.  No  momento  da  triagem  vimos  que  a  própria  mucosa  que  serve  de  base  para  sua                   

formação  é  mais  resistente  nestas  amostras,  com  uma  espessura  significativamente  maior  que              

a  das  outras  praias.  Entre  as  demais  praias  (Santos,  Perequê  e  Barequeçaba)  não  houve                

diferenças  significativas  (Tukey,  p  >  0,05),  indicando  que  as  concentrações  médias  de  plástico               

por  tubo  apresentadas  foram  semelhantes.  Todas  possuem  um  hidrodinamismo  intermediário,            

se  comparados  às  outras  duas  praias,  com  declividades  de  1,4º  na  praia  de  Santos,  2,0°  na                  

praia   do   Perequê   e   1,6º   na   praia   de   Barequeçaba.   

Ademais,  o  estudo  poderia  ser  mais  assertivo  com  uma  definição  do  gradiente  de               

urbanização  fundamentada  em  um  índice  mensurável  como  o  utilizado  por  González,   et  al.               

(2014),  onde  os  níveis  foram  estimados  através  de  variáveis  como  a  proximidade  de  centros                

urbanos,  o  número  de  prédio  na  areia,  a  ocorrência  de  limpeza  mecânica  ou  manual,  a                 

incidência  de  resíduos  sólidos,  o  tráfego  de  veículos  na  faixa  de  areia  e  a  frequência  de                  

visitantes.   

Desta  forma,  o  presente  trabalho  apresentou  informações  valiosas  acerca  da  interação             

de  resíduos  plásticos  com  uma  espécie  de  poliquetas  tubícolas  de  praias  arenosas.  O  aumento                

do  conhecimento  acerca  desta  temática  tem  relevância  não  só  acadêmica  mas  para  a  gestão  de                 

praias  de  modo  geral,  além  de  contribuir  com  toda  a  sociedade  por  tratar  de  uma  problemática                  

que  envolve  temas  comuns  a  todos,  como  a  urbanização  e  os  usos  da  praia.  O  entendimento                  

sobre  esse  efeito  pode  contribuir  positivamente  com  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas              

sobre  o  uso  sustentável  desses  ambientes,  de  forma  a  reduzir  os  impactos  das  atividades                

desenvolvidas   na   zona   costeira.   
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