


Este protocolo foi realizado pela Our Blue Hands adaptado da metodologia
da União Européia produzida em 2013, da Universidade de Portsmouth (UK), 

pela Organização
JustOneOcean e do projeto AUSMAP. 

O Protocolo é replicado como uma ferramenta para a padronização de uma 
medotologia para que os dados sejam passíveis de comparação, não possui 

fins lucrativos e possui como colaboradores de base a Associação Ambiental 
Deep Blue semi-sediada em Itajaí-SC e sediado em Campinas. 

A base do banco de dados é construído pela gerente de dados do OBIS - Ana 
Carolina Mazzuco assim como as análises são realizadas em parcerias com 

os pesquisadores parceiros.   
A Our Blue Hands é membro da plataforma Global Partnership for Marine 

Litter e dessa forma representa um ponto focal no Combate ao Lixo no Mar 
na América do Sul e no Brasil. 
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O Projeto Our Blue Hands consiste na construção de uma rede 
colaborativa de monitoramento de poluição plástica no ambiente 

costeiro. Além de disseminar uma metodologia padronizada de coleta 
de microplástico e fornecer a capacitação ao longo do litoral do 

Brasil, o projeto busca criar um banco de dados que assume que a 
poluição plástica precisa ser monitorada, quantificada e analisada, 

para que medidas mitigativas reais, regulamentação e políticas 
públicas possam ser criadas.

O levantamento de dados a longo prazo permitirá que tomadores de 
decisão e usuários do sistema em geral possam conhecer os 

indicadores de qualidade ambiental das praias do litoral brasileiro e 
por isso as redes colaborativas e a ciência cidadã desempenham um 

papel fundamental na execução do projeto. 

A ciência cidadã democratiza a produção científica, oportunizando 
conhecimento e participação social. A criação da rede colaborativa 

contribuirá para conscientização do consumo e produção 
responsável, gerando percepção sobre a influência de nossas ações 
na vida na água e terrestre, empoderando o conceito One Health. 

O projeto é um piloto e atualmente está em fase de expansão e já 
conta com diversos parcerios entre litoral sul e sudeste do Brasil.

Este é um guia prático para o campo e para o pós campo e sua 
distribuição independente é expressamente proibida. 
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Uma breve história 
sobre Our Blue 

Hands
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O lixo plástico é uma das principais fontes 

de poluição marinha, com impacto 

desastroso e ainda pouco compreendido 

sobre o Oceano e seus ecossistemas.  Dá-se 

por definição de lixo marinho qualquer 

resíduo sólido persistente, manufaturado 

e/ou processado, que seja descartado ou 

abandonado no ambiente marinho costeiro 

(UNEP, 2009). 

Estima-se que o crescimento contínuo 

global de produção de plástico é de 299 

milhões de toneladas por ano (Plastics 

Europe, 2015) e 10 % de todo o lixo plástico 

termina nos oceanos (Thompson, 2006). 

Estima-se ainda que 80% do lixo que está 

no mar vêm de fontes terrestres (Turra, 

2018), porém esse dado é especulativo por 

conta do desafio em rastrear o seu 

percurso e a falta de monitoramento 

contínuo (GESAMP, 2015).      As 

características do plástico o fizeram super 

popular nas indústrias de manufatura, sua 

resistência, flexibilidade, duração entre 

outros adjetivos, o tornam persistente no 

oceano e causam um impacto ainda pouco 

estudado sobre a saúde humana e dos 

animais marinhos.

As resinas plásticas chamadas de pellets 

podem ser misturadas com outros aditivos 

para melhorar a desempenho do material. 

Os aditivos podem incluir enchimentos, 

plastificantes, corantes, estabilizadores e 

auxiliares de processamento. Além de 

termoplásticos, detritos marinhos também 

incluem alguns materiais termofixos como 

espumas de poliuretano, resinas epóxi e 

alguns filmes de revestimento. 

  

A degradação  generalizada  e  fragmentação 

dos

plásticos são  uns  dos  principais  fatores  que 

fazem o microplástico

ser onipresente no ambiente  marinho.  E  a 

literatura é

extensa  sobre a perda de integridade 

mecânica de plásticos por intemperismo 

em terra e praia (O’Brine e Thompson 

2010), bem como nos ambientes marinhos 

(Andrady 2011), porém os estudos sobre 

fragmentação como consequência do 

intemperismo são esparsos no

literatura.
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Microplásticos são definidos como 

qualquer partícula menor ou até 5 mm 

e podem ser primários ou 

secundários. Microplásticos 

manufaturados para serem pequenos 

são os primários, por exemplo, as 

resinas de plásticos virgem ou micro 

esferas para uso cosméticos ou até 

mesmo usados em tecnologia 

"airblasting" ou ainda podem ser 

secundários quando são 

fragmentados  de plásticos maiores. 

Pesquisadores do  mundo  inteiro  estão 

buscando entender os efeitos e 

impactos dessas micropartículas no 

corpo humano e na saúde dos animais.   

O que se sabe é que pessoas que 

consomem pescados podem estar 

consumindo até 11 mil partículas ao 

ano de microplástico. Uma 

Universidade Italiana, descobriu a 

presença de microplástico na placenta 

humana e nos pulmões. 

A identificação das fontes é 

importante para avaliar as 

quantidades de microplásticos que 

entram no

ambiente marinho,  para  fornecer  uma 

indicação de "hot spots" regionais ou 

locais de ocorrência e acumulação,

e para desenvolver e monitorar os 

esforços e políticas de mitigação 

(GESAMP 2015). 

O que são 
Microplásticos?



 Existem muitas razões para que esse 
projeto seja desenvolvido e você 

precisa estar firme nas suas questões 
uma vez que você iniciá-lo. De outra 

maneira, você pode acabar colocando 
esforços e realizar um trabalho que 
não será gratificante para você ao 

longo do tempo. 

Esperamos que a vontade de deixar um 
Oceano mais limpo e saudável para as 

próximas gerações permeiem seus 
pensamentos e ações. 
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      As praias devem ser seguras para o 

time de pesquisa, de preferência 

acessível maior parte do ano;

       O sedimento deve ser adequado 

para amostragem ( Ideal grãos menos 

de 1mm e que não contenham tanta 

matéria orgânica, conchas, algas) pois 

facilita a amostragem;

-      Idealmente a coleta deverá ser 

feita uma hora depois da maré cheia.

-      As coletas deverão ser realizadas 

em intervalos regulares, pois os 

períodos de acumulação são 

aproximadamente os mesmos. Além 

disso, reduz a variação entre os 

transectos causados por mudanças no 

mar ou condições de tempo. 

Sugerimos um intervalo de quinze 

dias.   

O tamanho da área irá determinar quanto 

de amostra você precisará tornando-a 

representativa. Em média dois transectos 

deverão ser suficientes para uma praia 

com mais de 1 km de comprimento.  

Nós buscamos dividir  a  praia  monitorada 

em dois transectos a cada quinze dias, ou 

seja, determinamos ao todo de dois a três 

pontos de pesquisa na mesma área e 

rodamos esses pontos ao longo do 

cronograma de amostragem. Revezando 

os pontos a cada quinze dias. Essa 

adaptação se torna interessante a medida 

que observa-se que as correntes 

modificam-se ao longo da praia e como 

seu fluxo pode acumular plástico em 

certos pontos e outros não. 

Algumas recomendações:

   A praia deve ter pelo menos 100 m de 

comprimento;

   Se possível evite as áreas muito rasas, 

foque na última linha da maré cheia 

também conhecida como strandline.

      Se  possível  evitar  pontos  de  influência 

de molhes, píers ou qualquer estrutura 

feita pelo homem;

Chapter I 
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E S C O L H E N D O  O  P O N T O  
D E  P E S Q U I S A



Se você está procurando uma área 

particular da sua região, sugerimos iniciar 

com um estudo piloto para testar 

acessibilidade e identificar desafios e 

facilidades. Não existe uma recomendação 

da MSFD para número de sítios que você 

deve selecionar para a pesquisa, porém 

sabemos como pesquisadores, que 

precisamos de um número suficiente para 

a replicação da metodologia na ordem de 

entender a variabilidade e concentração da 

poluição plástica na região que 

escolhemos.

Nesta etapa é  preciso  considerar  o  tipo  e  a 

abundancia de microplástico no sítio 

escolhido e buscar compreender se essa 

concentração pode mudar sazonalmente e 

então se esse sítio pode ser estudado no 

longo termo sazonal ou monitorado 

anualmente. Essa questão poderá ser 

melhor respondida uma vez que você 

aplica o piloto e percebe a quantidade de 

microplástico existente na área.

Antes de definir o sítio de pesquisa, é 

importante se questionar o porquê está 

realizando esse trabalho. Todos têm 

propósitos mesmo que eles venham a 

se convergir em diversos momentos, 

cada integrante tem a liberdade de 

formar suas próprias questões a serem 

respondidas. Isso irá auxiliar na 

escolha da área a ser pesquisada e no 

tempo que você está disposto a 

cumprir um cronograma de 

amostragem. 

A Our Blue  Hands  está  interessada  em 

saber o nível de poluição microplástica 

nas praias arenosas de Santa Catarina e 

em Ilhas Turísticas na região Sul e 

Sudeste do Brasil. Dessa forma 

podemos criar juntos, um panorama 

representativo que auxiliará na tomada 

de decisões sobre a proteção da Zona 

Costeira Brasileira e a  possível 

elaboração de um Plano Local de 

Combate ao Lixo no Mar em parceria 

com outras instituições, movimentos, 

secretariados e poder legislativo. 

Chapter I 
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            oscionando os Quadrantes

Após a escolha do ponto amostral, para iniciarmos a coleta, sugere-se Anotar ou Pintar a tela do celular 

guardando a  Coordenada Geográfica do  ponto  escolhido,  geralmente  inicial  e  a  final,  pode-se  usar  o  GPS 

ou um aplicativo do telefone celular. 

Posiciona-se o primeiro quadrante sobre o ponto de coleta denominando Quadrante 1, todos eles serão 

separados por 5 metros de distância, seguindo a linha horizontal o mais reto possível, podendo variar 

ligeiramente pra cima ou pra baixo da linha de deixa da maré.  A presença de uma Trena é fundamental 

para medir corretamente os espaços, essa configuração pode ser observada abaixo: 

 

A seta rosa acima dos quadrantes indica os 25 metros do transecto ao longo da linha  da  maré  mais  alta  pra 

conhecer o histórico de microplástico e acumulação de resíduos na praia, se você optar por fazer a linha 

mais recente da maré, sugerimos que a faça logo na primeira hora após o preamar, e assim você poderá 

conhecer o que está sendo trazido pelo mar naquelas condições de tempo e ondas. 

Cada quadrado mede em torno de 4 metros ou 1m², e se distanciam 5 metros, conforme a sugestão da 

MSFD, ao todo são 25 amostras individuais de 10 cm². Essas amostras são pequenos templates 

posicionadas dentro dos quadrantes maiores, no diagrama observamos que existe uma disposição pré-

definida dos quadrantes menores.

É recomendado que seja replicado as 5 amostragens, isso quer dizer também que cada quadrante deverá 

ser peneirado separadamente do outro, afim de criar réplicas suficientes para análises estatísticas. A 

metodologia da MSFD utiliza quadrados de 50X50 cm posicionados aleatoriamente, enquanto nós 

adaptamos para quadrados 10X10 cm e posicionamos os quadrados conforme diagrama. 

P
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Após coletar os 5 
templates 10x10 cm² de 
cada quadrante, coloque a 
peneira em cima do balde 
vazio e com uma espátula 
ou colher vá colocando a 
areia e jogue a agua do 
balde com um copo 
devagar.  A areia tende a 
passar pela peneira e as 
micropartículas ficam 
retidas na malha. Repita 
esse processo até a areia 
do balde acabar. 

Iniciando

Faça a disposição do 
quadrante maior e dos 
templates dentro um por 
vez, e colete até 5 cm de 
areia e coloque em outro 
balde. O molde do kit já 
possui a altura necessária 
para a quantidade de areia 
que deve ser cavada (5 cm). 

Primeiramente colete 
água do mar em um dos 
baldes. Deixe essa água 
para o momento de 
peneirar.  Esteja atento a 
qualquer partícula que 
esteja no balde que não 
seja proveniente das 
amostras. 

– Carolina Moreira

Coletando Areia 

Metodologia Passo a Passo

Certifique-se de que não 
restou nenhum 
microplástico nos baldes 
antes de limpá-los e coletar 
água novamente para o 
próximo quadrante. É 
necessário realizar a 
peneiração por quadrante. 

Peneirando
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Armazenamento

Se houver grande 
quantidade de matéria 
orgânica sugerimos deixar 
as amostras secarem por 
alguns dias : Ciência 
cidadã (casa)/ 
Ongs/Instituições com 
estrutura de laboratório ( 
Estufa 40°C até 72 hs) até 
que eles possam ser 
separados e então 
categorizados. 

Os itens podem ser 
colocados em um pote de 
vidro/ bandeja de 
alumínio com o auxílio de 
uma pinça. E deve conter o 
número do transecto, 
data, o nome da praia onde 
foi amostrado. A 
metodologia da MSFD 
sugere que o número do 
quadrado também seja 
colocado
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Preenchendo a Planilha

A tabela é enviada separadamente desse 

arquivo e estará endossando nosso banco 

de dados. 

Neste guia você poderá encontrar alguns 

tipos de microplástico e como referenciá-

los durante o seu monitoramento.

 

Ao finalizar a coleta, certifique-se de que 

pegou todos os materiais, e ao lavar 

equipamentos na água certifique-se 

também de que não há partículas de 

microplástico nas peneiras ou baldes.

Em outra localidade (laboratório) ou em 

casa os fragmentos serão separados das 

conchas, pedaços de animais, matéria 

orgânica, dessa forma, sugere-se que 

simule á agua do mar com uma solução de 

colher de sopa de sal para 1 litro de água, 

aproximadamente 35 g/L, a mesma 

concentração de sal da água do mar.  

As informações importantes para nós 

conforme recomenda União Europeia e 

NOAA são:

Quantidade de microplástico

Número do transecto

Tipo de microplástico

Tamanho (dimensão ou diâmetro 

para itens esféricos)

Cor

Foto (referenciar qual item você está 

tirando foto)

Os microplásticos são caracterizados em 

Filamentos, Filme, Espuma, Fragmentos, 

Pellet. Também separamos em 

microplástico primário e secundário 

conforme definição na Introdução. A 

tabela é enviada separadamente desse 

arquivo e estará endossando nosso banco 

de dados. 

Separando, Classificando e Analisando 
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Preenchendo a planilha

A partir disso por Quadrante deverá ser 

informado o tipo de microplástico, 

quantidade e cor. Primeiro iniciamos com 

os primários, seguido das informações dos 

secundários e por último mesoplásticos, 

filamentos e borrachas. 

Ao finalizar a tabela pedimos que 

fotografias sejam tiradas e enviadas em 

conjunto com a tabela para o e-mail 

ourbluehands@gmail.com

Em relação aos resíduos ainda estamos 

buscando parcerias com artesãos da região 

para re-inserí-los na economia circular. Se 

você conhece alguma empresa que pode 

ajudar nessa missão, não hesite em 

contáctarnos. 

Microplásticos irão flutuar pois possuem 

menor densidade do que a água do mar. 

Agitar o material do fundo também 

funciona, colocar luz de uma lanterna 

sobre a amostra, e que o pote seja de vidro 

para facilitar a visualização. Você pode 

utilizar uma lupa para auxiliar na visão. 

Nos apêndices você encontrará uma 

tabela com as fotos dos tipos de 

microplásticos para auxiliar na 

identificação dos mesmos.

As informações iniciais da planilha 

contém dados como o nome do monitor e 

números de voluntários, os dados da 

praia, coordenada geográfica, data entre 

outros. 

Separando, Classificando e Analisando
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O projeto Our Blue Hands 

representa o esforço conjunto de 

muitas mãos interessados em 

levantar dados, registrar os dados 

e propor mudanças para a 

sociedade a partir da 

reintrodução do resíduo na 

economia circular. Buscamos 

apoiar pequenos produtores e 

também buscamos os artesãos 

que trabalham com a reciclagem 

da poliamida( rede de pesca e 

microplástico para a formação de 

novos produtos. Sabemos que 

tudo é investimento em ciência e 

tecnologia por isso atuamos 

como consultores, 

multiplicadores, educadores 

conjuntamente com uma 

enorme rede de professionais. 

Desde de designers, até 

comunicadores e cientistas. A sua 

profissão e o seu comércio 

também pode colaborar de 

alguma maneira, e ainda a sua 

forma de consumo também é 

papel fundamental nessa 

empreitada. 

Ao escolher produtos que não 

sejam feitos de plástico, evitar a 

sacola plástica, preferir o 

retornável e reutilizável. Buscar 

pontos de coleta seletiva, 

compostagem, pequenos 

produtores, fontes alternativas 

para o armazenamento de 

comidas. Exigir do seu municipio 

a logística reversa. Estar inteirado 

nos movimentos do plastic free 

que acontece no Brasil e no 

mundo. Buscar se engajar na 

limpeza de praias e conhecer 

mais dos projetos 

socioambientais da sua região, 

são apenas lgumas das maneiras 

que você pode contribuir com o 

planeta, os Oceanos, os Animais 

e nós da Our Blue Hands que 

agradecemos muito o seu 

compromisso e amor pelos 

mares e  meio ambiente. 

O que vem depois?
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Lista de Materiais
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3 Baldes (1 para coleta de areia, 1 para água, 1 para a peneiração)

GPS tracker 

Corda ou canos de pvc para o desenho amostral ( 4m ao todo)

Pregadores de barracas (no caso de se utilizar cordas), 

Quadrados 10x10 de madeira ou metal;

Régua (15 cm)

Peneiras 1 ou 2 mm com fundo ou sem;

Colher ou pá de metal

Trena

Pinça

Caneta

Recipiente para armazenagem (vidro ou bandejas de alumínio)

Toalha ou canga

Água para beber

Protetor solar

Chapéu

Sacola de papel ou mochila para qualquer outro lixo que possa ser 

retirado e corretamente descartado. 

Camêra

Lupa


