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Resumo
A poluição é um dos maiores problemas existentes na zona costeira Brasileira. O
resíduo mais encontrado são os derivados de plásticos, como esferas globais
denominadas de polietileno. O plástico se tornou algo útil a população brasileira devido
a sua durabilidade, e o seu consumo que aumenta cada vez mais, com isso surgiu
necessidade de reciclagem gera o polietileno comercializado nos portos, em
consequência disso, o descarte incorreto e o vazamento de cargas no ambiente marinho
causam desvalorização nas praias urbanas , problemas econômicos , na saúde da
população e na biodiversidade marinha. A cidade de Santos possui um porto de alto
índice de comercialização que desperta ao atual estudo avaliar o impacto negativo que
esse porto geral nas praias da cidade. O objetivo da pesquisa é realizar uma aula prática
com alunos da graduação de Ciências Biológicas da Unisanta a fim de despertar
conhecimento prático e teórico sobre poluição marinha causada por polietileno.
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Methodology of practical class on marine pollution polyethylene: An
evaluation of the influences of the port of Santos – SP
Abstract
Pollution is one of the biggest problems in the Brazilian coastal zone. The most
frequently found are the residue derived from, such as polyethylene called global
spheres. The plastic has become something useful to the population due to their
durability, and their consumption is steadily increasing, it appeared generates the need
for recycling polyethylene marketed in the ports, as a result, incorrect discharge, and the
leakage of charges in marine environment cause devaluation in urban beaches,
economic problems, on public health and marine biodiversity. The city of Santos has a
high sales ratio of port awakening to the current study was to evaluate the negative
impact that this general port in the city's beaches. The objective of the research is to
conduct a practice session with undergraduate students of Biological Sciences Unisanta
in order to awaken practical and theoretical knowledge on marine pollution caused by
polyethylene
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Introdução

A quantidade de resíduos provenientes das atividades humanas crescem com
uma velocidade acelerada no cenário ambiental, uma vez que, são gerados por vários
tipos de processos, representando uma produção de milhões de toneladas por dia em
todo o mundo. A antiga visão de que a questão ambiental concentrava nos recursos
hídricos e atmosféricos foi ampliada quando a disposição adequada de resíduos passou a
ser primordial para a preservação ambiental (ROSA, 2006).
A poluição de praias por lixo derivado de diversas ações, geram grandes riscos
potenciais para a biota marinha e resulta em desvalorização social, estética e econômica
dos recursos disponíveis (Coe & Rogers, 2000). A presença desse lixo no ambiente
costeiro, também significa uma ameaça a biodiversidade e sustentabilidade dos recursos
naturais alterando as características físicas, culturais, ecológica e socioeconômica
(SHEAVLY, 2010).
De acordo com os dados da literatura, não resta dúvida que os resíduos sólidos mais
abundantes nas regiões costeiras em todo o mundo são os plásticos (Derraik, 2002).
Plásticos são polímeros sintéticos, que derivam do petróleo, gás natural e carvão. Essas
resinas são vantajosas para comercialização e utilização por serem resistentes, leves e
duráveis. Uma das resinas produzidas muito utilizadas é o polietileno, conhecido como
plástico rígido (GESAMP 2010, ANDRAD e NEAL 2009, RIOS et al., 2010).
Resistente, útil, leve e prático o plástico rígido é a matéria que compõe cerca de 77%
das embalagens no Brasil, como garrafas pets, recipientes para produtos de limpeza e
higiene, e potes de alimentos. É também matéria-prima básica para a indústria têxtil, de
tubos e conexões, calçados, eletrodomésticos, além, de utensílios domésticos e outros
produtos. O Brasil consome 3,9 milhões de toneladas de plástico por ano. Dessas,
aproximadamente 40% é com vida útil curta. O plástico pode ser reprocessado, gerando
novos artefatos plásticos e energia (CEMPRE, 2009). Alternativas inovadoras e
diferenciadas estão sendo buscadas para reduzir o impacto ambiental resíduos plásticos
(Mano, Pacheco e Bonelli, 2005). No Brasil, a reciclagem é o recurso mais utilizada.
Nesse processo o material descartado é novamente transformado em grânulos para a
fabricação de outros produtos (Bagri e Willians, 2002).
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Em condições normais, os polímeros de polietileno não são tóxicos, podendo
inclusive ser usados em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, mas alguns
aditivos podem ser perigosos. (Martins e Silva, 1999) O porto de Santos, transporta
diversos materiais em seus navios, uma das cargas comercializadas são esses grânulos
esféricos denominados de polietileno.
Objetivo
Esse trabalho tem como objetivo realizar uma aula de campo em Santos/SP, com
os alunos da Graduação do Curso de Ciências Biológicas. A proposta é comparar a
quantidade de plásticos e esferas globais, encontrados entre os canais 1 e 2, (mais
distantes do porto) com os encontrados entre os canais 5 e 6 (mais próximos do porto),
afim de testar a hipótese de que a fonte desses resíduos é proveniente do canal do Porto
de Santos localizado na ponta da praia, próximo ao canal 6.

Metodologia
No primeiro momento, será realizado uma discussão informal, em sala de aula
sobre os benefícios e malefícios para Cidade de Santos, a respeito da ação Portuária,
sobre as possíveis cargas vazadas, e sobre o despejo de lixo de forma proposital. A
ideia principal é instigar os alunos sobre os possíveis impactos do porto para a
Biodiversidade Marinha.
Em segundo momento, será explicado aos alunos o modo de observação que será
realizado na praia, a importância de estudar essas questões de poluição na região de
santos e também será informado a atividade que eles irão realizar após a aula prática.
A aula de campo será agendada pelo professor, e será realizada juntamente com
os alunos, um levantamento da quantidade de polietileno encontrado na praia. A
atividade será realizado de acordo com as condições climáticas, se ocorrer chuva a aula
será cancelada com substituição de outra atividade em sala de aula e a saída de campo
reagendada .
Serão utilizados 3 parcelas de 2m x 2m entre os canais 1 e 2 e posteriormente
entre os canais 5 e 6. Para a elaboração da região analisada, será utilizada uma fita
métrica e a demarcação será feita na areia. A distância que será utilizada pelos alunos
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entre uma parcela a outra é de 30 metros. Ao traçar essa parcela será avaliado a
existência ou ausência de polietileno encontrado naquela delimitação de área. As
regiões em que os alunos encontrarem polietileno a mesma será classificada conforme a
tabela a seguir::
Pouca quantidade de polietileno encontrado : Menos que 50 esferas.
Muita quantidade de Polietileno encontrada: Mais de 50 esferas.
Altíssima quantidade de Polietileno encontrada: Mais de 100 esferas.
Para a Classificação da quantidade de polietileno encontrada será utilizada uma
peneira de cozinha, objeto de fácil acesso e custo aos alunos. Com a utilização da
peneira, todo o material encontrado dentro das delimitações será peneirado e
quantificado.

Fig 1: Peneira de cozinha a ser utilizada na quantificação de esferas de polietileno.

Com auxilio da maquina Fotográfica os alunos deveram registrar a aula
de campo e os resultados encontrados na praia para uma posterior
apresentação em classe.

Resultados Esperados e Discussão
É esperado que os alunos adquiram conhecimento prático de campo
para aplicarem a seus futuros alunos, no qual possam entender como elaborar
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aulas práticas,

tomarem como

experiências questões de locomoção,

modificação climática, importância de preparação prévia a aula prática e a
necessidade de uma atividade que oriente os alunos a se focarem na aula de
campo.
Espera – se que na região dos canais 5 e 6, encontre maior quantidade
de polietileno na areia da praia. Isso iria suportar a ideia de que a região mais
próxima do porto é a principal região impactada e que provavelmente com a
comercialização do polietileno, ocorre dispersão desse material que chega até
a praia.
Após a aula de campo os alunos irão fazer um relatório das observações
feitas na praia para ser entregue ao professor, com a finalidade de avaliar o
conhecimento adquirido por eles, os resultados obtidos na comparação dos
canais e realizar uma segunda discussão em sala sobre a conclusão da aula
de campo. Serão elaborados pelos alunos os resultado quantitativos em forma
de gráficos sobre a quantidade de polietileno encontrada em cada região.
Com estes resultados obtidos na aula de campo espera- se que com o
conhecimento obtidos pelos alunos, eles possam ajudar a alertar a população
sobre os impactos negativos causados pelo porto. Incentivar os mesmos a
exigirem ações de melhoria na fiscalização para a ação de embarque e
desembarque

de

matérias

prejudiciais

ao

ambiente

marinho,

consequentemente evitando vazamentos e dispersão.
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