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RESUMO

O plástico possui diversas propriedades que o insere em todas as demandas da

sociedade. Os microplásticos (partículas ≤ 5 mm) são resultantes da fragmentação

de partículas maiores ou podem ser fabricados pela indústria. Estes são uma

ameaça cada vez mais preocupante em função de sua ampla distribuição, potencial

de adsorção e dispersão de contaminantes orgânicos e a alta possibilidade de

ingestão por organismos de todos os níveis da cadeia trófica. Neste estudo para

caracterizar os microplásticos existentes na coluna d'água, foram realizadas

amostragens em cinco pontos de coleta, durante os períodos de estiagem e de

chuva utilizando dois métodos de coleta: o arrasto horizontal com rede de plâncton e

garrafas. As amostras de água foram filtradas, triadas e posteriormente analisadas

com auxílio de um estereomicroscópio. Os microplásticos foram classificados quanto

ao tipo, cor e forma. Este estudo identificou um total de 222 partículas plásticas

microplásticas, com predominância de filamentos sobre os fragmentos. Em todas as

amostras analisadas foram encontrados microplásticos, não apresentando

diferenças significativas entre os pontos de amostragem. No que se refere a

sazonalidade, o período chuvoso apresentou uma maior abundância de partículas

em relação ao período de seca. A diversidade de microplásticos encontrados nas

amostras analisadas pode indicar diversas fontes de origem, tornando necessário

ampliar os estudos sobre os microplásticos em relação às fontes emissoras.

Palavras-Chave: água doce; poluição; resíduos plásticos; atividades antrópicas;

meio ambiente; lixo.



ABSTRACT

Plastic has several properties that insert it in all the demands of society. Microplastics

(particles ≤ 5 mm) are the result of fragmentation of larger particles or can be

manufactured by industry. These are an increasingly worrying threat due to their wide

distribution, potential for adsorption and dispersion of organic contaminants and the

high possibility of ingestion by organisms of all levels of the trophic chain. In this

study to characterize the microplastics in the water column, sampling was carried out

at five collection points, during the drought and rain periods using two collection

methods: horizontal drag with plankton net and bottles. The water samples were

filtered, screened and later analyzed with the aid of a stereomicroscope.

Microplastics were classified according to type, color and shape. This study identified

a total of 222 microplastic plastic particles, with a predominance of filaments over the

fragments. In all samples analyzed, microplastics were found, with no significant

differences between the sampling points. With regard to seasonality, the rainy season

showed a greater abundance of particles compared to the dry season. The diversity

of microplastics found in the analyzed samples may indicate several sources of

origin, making it necessary to expand studies on microplastics in relation to the

emitting sources.

Key words: fresh water; pollution; plastic waste; anthropogenic activities;

environment; waste.
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1 - INTRODUÇÃO

O crescente desenvolvimento econômico e tecnológico da humanidade e sua

constante procura pela praticidade nas atividades diárias, têm interferido diretamente

no meio ambiente e gerado prejuízos que a ciência ainda não foi capaz de prever

(SANTOS, 2000). A utilização desenfreada dos recursos naturais para diversas

finalidades pelo homem, ameaça de forma catastrófica o planeta e gera grandes

problemas em um futuro muito próximo (MACHADO e GARRAFA, 2020).

Segundo Del Claro (2009) a transformação da economia mundial ocorreu

através das novas descobertas tecnológicas, modificando a vida de milhões de

pessoas, todavia, ainda é preciso que haja responsabilidade e prudência quanto ao

desenvolvimento tecnológico e econômico, para que esses e o meio ambiente

caminhem juntos com base em políticas sustentáveis. A demanda massiva na

geração de produtos carece de limitações e uso consciente, pois os recursos

naturais são limitados e estão sendo constantemente degradados (MUCELIN e

BELLINI, 2008). Nesse contexto está inserida a produção de resíduos sólidos, mais

especificamente a produção de plástico, que é definido por Derraik (2002) como

polímeros orgânicos sintéticos leves, resistentes, duráveis e baratos. O plástico1

substituiu o uso de materiais tradicionais como vidro, metais e madeira (OLIVATTO

et al., 2018).

O plástico é um produto derivado do petróleo e está presente em diversos

materiais utilizados no dia-a-dia da sociedade (LUCIO et al., 2019). O plástico é um

produto versátil que pode ser moldado e utilizado na fabricação de uma ampla linha

de produtos, embalagens, objetos e outros (ROCHA et al., 2013). Tal produto é

muito utilizado devido sua acessibilidade e baixo preço, tornando o plástico mais

vantajoso comercialmente (SANTOS; MÓL, 2010).

Diversos tipos de plásticos possuem diferentes estruturas de cadeias

poliméricas, que os conferem características físicas distintas, como exemplo a

plasticidade, que torna possível dividir os polímeros em dois grupos: (i) os

termoplásticos podem ser moldados sucessivas vezes através de processos de

reaquecimento, remodelagem e congelamento que lhes permitem ser reciclados,

1 Macromoléculas formadas pela união de vários monômeros.
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são exemplos desse tipo o polipropileno, o polietileno, o polivinilcloreto, o

poliestireno e policarbonato (ANTHONY e ANDRADY, 2017) e (ii) os termofixos, que

não são facilmente moldáveis, sendo portanto inviável a reciclagem (MORTIMER e

MACHADO, 2010), como exemplos temos os aminoplásticos, apóxis, fenólicos,

poliésteres e silicones (ANTHONY e ANDRADY, 2017).

Para analisar e quantificar os possíveis impactos dos microplásticos na biota,

os resíduos plásticos são classificados de acordo com seu tamanho (RYAN et al.,

2009). Segundo a UNEP (2018) resíduos plásticos são classificados da seguinte

forma: no que se refere aos tamanhos, podemos determinar os resíduos plásticos

em quatro grupos: (i) nanoplásticos, aqueles que apresentam dimensões inferiores a

1 mm (1 nm a 1 µm); (ii) microplásticos (MPs) são partículas com dimensões

menores que 5 mm (≤5 mm) que podem ser classificadas como primários(1 a 5 mm)

e secundários(< 1mm); (iii) , mesoplásticos são aqueles com dimensões (5 mm a 2.5

m); (iv) macroplásticos são aqueles com dimensões maiores que 25 mm(> 25 mm)

(BLETTLER, et al., 2017). Derivados dos materiais plásticos de maior tamanho, os

microplásticos são caracterizados por diferentes tipos, formas e cores (IVAR DO

SUL, 2014). A presença do microplástico no cotidiano é estável, visto que são

utilizados tanto no espaço doméstico quanto pelas indústrias, estes são

transportados para os rios, mares e oceanos através das redes de esgoto, por meio

do transporte marítimo ou perdas acidentais da indústria (FERRARI, 2019).

Esse tipo de resíduo é considerado altamente poluente, principalmente nos

ambientes marinhos, podendo causar grande desequilíbrio ao ecossistema e

consequentemente afetar diretamente a vida humana. Os principais danos à biota

relacionados à ingestão do microplástico são: (i) obstrução intestinal causada pelas

partículas, (ii) redução da absorção de nutrientes, (iii) alterações hormonais que

podem afetar a reprodução dos animais, (iv) redução nas taxas de crescimento e (v)

alguns fragmentos de microplásticos adsorvem elementos tóxicos que são

transferidos na cadeia trófica causando diversas doenças, carcinogênese e danos

aos organismos (WRIGHT et al., 2013; VENDEL et al., 2017). Diante do crescente

acúmulo e dispersão de resíduos plásticos no ambiente, a comunidade científica tem

se empenhado para desenvolver pesquisas nos ecossistemas globais (HOELLEIN et

al., 2017), com o intuito de desenvolver ações que minimizem o impacto dos
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resíduos plásticos no meio ambiente, além de gerar importantes informações sobre

sua caracterização e distribuição ambiental (NOVAES, 2018).

Rios e riachos são ambientes propícios a impactos antrópicos, estes são

habitats que abrigam uma grande diversidade de espécies e abundância de

micro-habitats, mesmo representando área pequena da superfície terrestre

(ESTEVES e ARANHA, 1999; CAVALHEIRO; FERREIRA, 2009). Esses

ecossistemas vêm sofrendo diversas alterações como consequência de ações

antrópicas, como a remoção de matas ciliares, construções irregulares em suas

margens e lançamento de efluentes domésticos e industriais, promovendo diversos

prejuízos ambientais e comprometendo a sua integridade biótica (OLIVEIRA;

BENNEMANN, 2005).

As informações sobre a ocorrência de microplásticos em ambientes dulcícolas

ainda são incipientes, todavia tais resíduos são onipresentes na natureza, portanto

podem ser comparados com pesquisas realizadas em ambientes marinhos (KLEIN

et al., 2017). Estudos sobre microplásticos nos ambientes aquático e terrestre têm

sido intensificados, visto que essas partículas microscópicas de resíduo plástico

geram impactos ao ambiente e consequentemente à vida humana. É importante

destacar que dos 195 países no mundo, apenas 23 países realizaram estudos sobre

a poluição de ambientes de água doce por resíduos plásticos (GIRALDEZ ALVAREZ

et al., 2020).

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar os

microplásticos ocorrentes na coluna d’água do trecho inferior da bacia do rio Pomba,

no município de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Cujo a paisagem sofre a

interferência de atividades antrópicas, além de receber diariamente descargas de

efluentes domésticos e industriais.

2 - OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Caracterizar os microplásticos na água superficial no trecho inferior do rio

Pomba, Rio de Janeiro, nos períodos de seca e cheia.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Quantificar e qualificar a abundância de microplásticos no trecho inferior do

rio Pomba, Rio de Janeiro;

● Comparar a abundância de microplásticos nas amostras de água coletadas

nos períodos de cheia e seca do rio Pomba, Rio de Janeiro.

3 - REFERENCIAL TEÓRICO

Os plásticos foram criados em meados do século XIX, e ainda hoje, cem anos

após tal acontecimento a indústria do plástico se mantém estruturada e estabelece

uma vasta produção desse material, que é consequentemente descartado no

ambiente (MOORE e PHILLIPS, 2010). Nas últimas décadas houve uma expansão

do uso do plástico, este é presente na construção civil, indústrias, equipamentos

eletrônicos, cosméticos, embalagens, tecidos e outros.

Os tipos de plásticos mais produzidos e utilizados atualmente são o

polietileno (PE) de baixa e alta densidade utilizado na fabricação de sacolas,

embalagens, tubos para irrigação, entre outros fins; polipropileno (PP) utilizado na

produção de brinquedos, eletrodomésticos, seringas, autopeças etc; cloreto de

polivinila (PVC) aplicado na construção civil, também é usado na fabricação de

garrafas e cartões como os de banco; poliestireno (PS) matéria-prima dos copos

descartáveis, de lacres de barris de chope e de várias outras peças de uso

doméstico, além de embalagens e o tereftalato de polietileno (PET), utilizado

principalmente na forma de fibras para tecelagem e em embalagens para bebidas,

esses representam cerca de 90% da demanda de plástico global (IVAR DO SUL;

COSTA, 2014; SANTOS; MÓL, 2010; MORTIMER e MACHADO, 2010).

Desde a descoberta do plástico e o início da sua produção em 1950, estes

resíduos estão sendo acumulados no ambiente terrestre e aquático (BRITO, 2018).

Uma vez descoberto, o plástico revolucionou a sociedade moderna e impulsionou a

indústria, que em pouco tempo se viu produzindo grandes quantidades.
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A criação do plástico, no início do século XX, foi uma revolução, uma vez
que sua maleabilidade, preço reduzido, elevada resistência mecânica e
baixo peso facilitaram o acesso a toda população à sua disseminação.
Sendo o substituto de outros materiais e utilizado na fabricação dos mais
variados tipos de objetos, este material tem sido amplamente utilizado para
atividades humanas (PERTUSSATTI, 2020; p.5).

Os microplásticos podem ser encontrados nos mais variados ambientes,

desde locais extremamente profundos, como na Fossa das Marianas - Oceano

Pacífico, bem como em águas superficiais, na atmosfera, ambiente terrestre, rios e

riachos, nos sistemas de tratamento de água para consumo humano, sal marinho,

cerveja e alimentos (BARNES et al., 2009; IVAR DO SUL at al., 2014; DRIS et al.,

2015). RAGUSA et al (2020) comprovaram a existência de micropartículas de

plástico em placentas humanas.

O aumento da população mundial é um facilitador do agravamento da

poluição ambiental, como exemplo, em 1950 a produção de plástico no mundo era

de 1,5 milhões de toneladas, enquanto no ano de 2009 a produção deste material

atingiu 260 milhões de toneladas (THOMPSON et al., 2009). Em 2018, a produção

mundial alcançou a marca de aproximadamente 360 milhões de toneladas de

plástico, sendo a Ásia o maior produtor (51% da produção de plásticos) (PLASTICS

EUROPE, 2019). Destacamos que desse total, apenas 9% deste plástico é reciclado

(THOMPSON et al., 2009).

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST,

2016), no ano de 2015 o Brasil produziu cerca de 5,8 milhões de toneladas de

plástico, ocupando a quarta posição no ranking de maiores produtores de plástico do

mundo, superado apenas pelos Estados Unidos da América, China e Índia. Somada

a essa informação, destacamos que a produção de lixo per capita no Brasil é de um

quilo por semana (WWF, 2019). Com o início da pandemia provocada pela

COVID-19, foi possível observar um aumento dos pedidos por delivery, compras

on-line, material hospitalar descartável (máscaras e luvas), que vem causando

aumento no volume de lixo plástico (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020). No ano de 2020,

o Brasil gerou cerca de 11 milhões de toneladas, desse total apenas 1,28% é

reciclado, o que corresponde a 145 mil toneladas (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020).
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No Brasil, os microplásticos já foram identificados em variados ecossistemas,

como por exemplo, nas águas superficiais e no sedimento da Baía de Guanabara,

Rio de Janeiro; regiões costeiras do Estado de São Paulo, em praias do Estado de

Pernambuco, em órgãos internos de pássaros, peixes e frutos do mar (OLIVATTO et

al., 2018). Em decorrência do uso desenfreado e de seu descarte indevido, o

plástico causa malefícios ao meio ambiente, pois a sua permanência nos

ecossistemas promove a degradação do ambiente, morte de organismos e prejuízos

à saúde humana (NIED, 2017).

3.1 MICROPLÁSTICOS E SEUS IMPACTOS

As primeiras descrições sobre microplásticos foram realizadas na década de

1970. Porém, somente em 2004 que o termo “microplástico” passou a ser usado

para identificar as partículas de plástico de tamanho reduzido (OLIVATTO et al.,

2018). Ainda que os resíduos plásticos tenham se tornado alvo de muitos estudos,

perante a sua capacidade de contaminação e os danos causados à biota, somente

recentemente os microplásticos têm sido estudados de maneira mais minuciosa

considerando seu elevado nível de poluição (RYAN et al., 2009; THOMPSON et al.,

2014).

Na última década os estudos sobre os microplásticos avançaram

significativamente, mas ainda se sabe pouco sobre os seus efeitos a longo prazo no

meio ambiente (THOMPSON et al., 2004). Aproximadamente 300 milhões de

toneladas de plástico são produzidas por ano, sendo que cerca de 13 milhões são

lançadas nos oceanos. Considerando o tempo médio que esses resíduos levam

para se decompor (400 anos aproximadamente), podemos perceber o quão grande

pode ser o seu impacto em escala global (MIRANDA et al., 2020). Esses resíduos

que atingem o mar também são advindos de rios, oriundos de fontes terrestres que

se encontram em áreas muito populosas e industrializadas (DERRAIK, 2002).

Uma vez que o lixo plástico atinge o ambiente aquático, desde a superfície ao

fundo, os plásticos ficam expostos às condições do ambiente, que por sua vez se

ocupam em promover a degradação física, química ou biológica desses resíduos,
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que posteriormente serão convertidos em microplásticos (ANDRADY, 2015). Os

resíduos plásticos definidos como microplásticos são fragmentos com dimensões

menores ou iguais a 5 mm (OLIVATTO et al., 2018). Estes são divididos em duas

categorias: (i) microplásticos primários, que são os pellets, partículas plásticas

fabricadas em tamanhos microscópicos, que fazem parte da fórmula de produtos

cosméticos e de higiene, como por exemplo, sabonete esfoliante para a pele e (ii)

microplásticos secundários, partículas de tamanho reduzido, provenientes da

fragmentação de plásticos maiores que foram descartados inadequadamente no

ambiente (ARTHUR et al., 2009; COLE et al., 2011).

Os microplásticos uma vez presentes no ambiente, permanecem estáveis por

um elevado espaço de tempo, sendo facilmente ingeridos pelos organismos e/ou

sendo acumulados nos ecossistemas. Estas partículas plásticas possuem a

capacidade de adsorver contaminantes químicos tóxicos, ocasionando possíveis

contaminações (THOMPSON et al., 2009). Microplásticos podem transportar

poluentes orgânicos e metais, que se fixam na superfície da partícula do plástico. Os

ftalatos são os aditivos químicos mais preocupantes, pois são muito utilizados pela

indústria e apresentam efeitos nocivos à saúde dos organismos (OLIVATTO et al.,

2018). Poucos são estudos que analisaram os impactos de tais contaminantes sobre

os organismos, porém alterações genéticas em embriões, disfunção hormonal e

alterações no desenvolvimento do organismo são ocorrentes (BILA e DEZOTTI,

2007).

Uma das ameaças ocasionadas pela ingestão de detritos plásticos é a

elevada mortalidade entre os animais marinhos, devido ao bloqueio gástrico, fome,

perfuração ou ruptura do trato gastrointestinal (ROMAN, 2020). De acordo com

Derraik (2002) os detritos plásticos encontrados à deriva têm agravado os impactos

à biota, abrindo caminho para espécies invasoras que neles se incrustam,

diminuindo a variedade de espécies e tornando extremamente prejudicial para os

ecossistemas.

Estudos em humanos e moluscos mostraram que os microplásticos podem
provocar danos severos em células e tecidos, afetando processos celulares
e doenças degenerativas (ROCHMAN et.al, 2013, p. 169).
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3.2 OS MICROPLÁSTICOS NO CONTEXTO DE RIOS E RIACHOS

Rios e riachos compõem uma importante parte da paisagem natural, as

bacias hidrográficas modelam a dinâmica da superfície terrestre.

A bacia hidrográfica é uma área limitada por pontos mais altos do relevo, os
chamados divisores de águas – morros, serras ou montanhas. Uma bacia
hidrográfica, em geral, possui muitas nascentes, mas uma saída única, o rio
principal, responsável pelo seu escoamento (ANA, 2006, p. 29).

No Brasil, a expansão das áreas urbanas e a crescente industrialização têm

gerado impactos sobre os corpos hídricos, principalmente no que tange aos

efluentes domésticos e industriais e aos resíduos sólidos que acabam provocando

um ciclo de contaminação dessas águas (PENNA, 2017).

Aproximadamente 80% dos resíduos sólidos existentes nos oceanos são

advindos de rios, por isso a investigação acerca desses ambientes é tão relevante.

Além disso, a contaminação da água doce afeta diretamente a saúde humana, visto

que dependemos de água potável para nossa sobrevivência (OLIVATTO et al.,

2018).

Os microplásticos que entram em um ambiente de água doce são
transportados, via os rios, até os oceanos. E quando chegam aos oceanos
esses fragmentos de plástico são transportados por correntes marinhas e
tendem a ficar em suspensão na coluna d’água ou encalharem em praias
(GUSMÃO, 2017, p.14).

De acordo com Giraldez Alvarez (2020), apesar de serem vias de transporte

de resíduos para os oceanos, os ambientes de água doce ainda têm sido pouco

estudados. Os microplásticos afetam os organismos e toda a cadeia alimentar do

ecossistema, em decorrência disso a população humana também sofre com os

impactos dos microplásticos ao ingerir alimentos oriundos do meio aquático e

consumir água potável de rios e riachos. Desse modo, este estudo acerca da

presença de microplásticos e sua abundância no rio Pomba em Santo Antônio de
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Pádua torna-se pertinente para o fornecimento de novos dados sobre a influência

dessas partículas no contexto ambiental.

4 - MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do rio Pomba está localizada na região sudeste do Brasil,

entre as coordenadas 43°45’15,3" - 41°59'2,5"W e 20°51'58,0" - 21°42'53"S (Figura

1), seus principais afluentes são os rios Novo, Piau, Xopotó, Formoso e Pardo

(AGEVAP, 2006). O rio Pomba nasce à 1.182 m de altitude na Serra do Sapateiro,

região da Mantiqueira no Estado de Minas Gerais e após 324 km, este alcança a foz

no rio Paraíba do Sul no município de Aperibé (Estado do Rio de Janeiro) (SILVA,

2014). A bacia do rio Pomba tem aproximadamente 8.544 km², este abrange 38

municípios no Estado de Minas Gerais e 3 municípios Fluminenses, que apresentam

uma população de aproximadamente 618 mil habitantes (IBGE, 2011).

A topografia da bacia do rio Pomba é do tipo acidentada, com presença de

vales úmidos e estreitos e relevo variando de ondulado a montanhoso. O clima na

região é do tipo tropical mesotérmico, caracterizado por verões (outubro a março)

chuvosos e inverno (abril a setembro) muito seco (FARAGE, 2010).
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Pomba no contexto nacional.

Fonte: Donizete dos Reis Pereira, 2013.

4.2 AMOSTRAGEM

As amostragens foram realizadas em janeiro (período chuvoso) e junho

(período seco) de 2021, em cinco pontos de coleta no trecho inferior da bacia do rio

Pomba (Figura 2), nos mesmos locais.
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Figura 2: Área de estudo com destaque para os pontos de amostragem no trecho inferior do rio
Pomba.CO = Copapa, MI = Miracema, TC = Três Cruzes, PP = Ponte Paulino, PA = Paraoquena.

Fonte: A autora, 2021.

Foram realizados dois métodos de coleta de microplásticos, sendo estes: i)

Em cada ponto amostral foi coletado aproximadamente 2 L de água (duplicata), com

auxílio de recipientes. Os recipientes foram posicionados na superfície da coluna

d’água contra a correnteza. No momento da coleta, o coletor se posicionou a jusante

do recipiente a fim de evitar a contaminação da amostra e ii) foi utilizada uma rede

de plâncton (30 cm de diâmetro x 70 cm de comprimento) com aberturas de malha

20 μm, que permaneceu contra a correnteza durante 5 minutos, as amostras retidas

no copo coletor foram acondicionados em potes etiquetados. As amostras foram

coletadas em duplicata (perfazendo um volume de 4 L que passaram pelo apetrecho

de coleta). As amostras de água foram coletadas na superfície (~ 30 cm da

superfície) (Figura 3). As amostras de água foram analisadas no Laboratório de

Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
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Figura 3: Amostras de água armazenadas em recipientes (a) garrafas e coleta de microplásticos com
auxílio de rede de plâncton (b).

Fonte: A autora, 2021.

4.3 ANÁLISE LABORATORIAL

As amostras de água foram filtradas através de um filtro de celulose

Whatmann de 47 mm de diâmetro e poro de 0.45 µm. O filtro foi inserido em um

Kitassato de vidro com um funil de Büchner acoplado a uma bomba a vácuo por uma

mangueira de borracha (RODRIGUES et al., 2018) (Figura 4).

Após o processo de filtração, os filtros foram colocados em placas de Petri e

posteriormente analisados com auxílio de um estereomicroscópio. A classificação e

quantificação das partículas de plástico foi realizada de forma manual com o auxílio

de pinças e agulhas. Os MPs encontrados nas amostras foram categorizados de

acordo com suas características: fragmentos ou filamentos/fibras e sua coloração

(IVAR DO SUL, 2014).
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Figura 4: Processo de filtração: A) Filtro de celulose Whatmann utilizado; B) Amostras sendo filtradas
na bomba a vácuo; C) Filtros Whatmann contendo material da coleta.

Figura 5: Análise das amostras com auxílio de estereomicroscópio.

Fonte: A autora, 2021.

4.4 ANÁLISES DE DADOS

Os testes de normalidade do resíduo e homocedasticidade dos dados foram

realizados. Para avaliar a diferença na abundância e riqueza de MPs entre os

períodos seco e chuvoso, realizou-se um teste t. Foi realizada uma análise de

variância (ANOVA) a fim de testar as diferenças na abundância e riqueza de

microplásticos entre os pontos de coleta. A abundância de MPs é definida como o
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número de MPs de determinado morfotipo (ex: filamento azul, filamento preto,

fragmento branco etc) em uma amostra específica, ou seja, o número absoluto ou

relativo, de um determinado morfotipo plástico. A riqueza de MPs é designada pelo

número de morfotipos plásticos em cada amostra. Todas as análises foram

realizadas no programa Statistica 7.0. Os resultados dos testes foram considerados

significativos sempre que p ≤ 0,05.

5 - RESULTADOS

5.1 AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA

Os MPs ocorreram em todas as amostras analisadas. Um total de 222

partículas plásticas foram amostradas no trecho inferior da bacia do rio Pomba, em

ambos os períodos analisados. Estes foram caracterizados de acordo com a

metodologia adaptada de Ivar do Sul (2014), categorizados de acordo com o tipo

morfológico da partícula e com a cor, sendo as categorias: pellets, fragmentos,

filamentos e espuma sintética, indicando a contaminação do rio Pomba por

microplásticos.

Em relação às diferenças observadas nas amostras analisadas entre os

períodos de seca e de cheia, os microplásticos representaram um total de 165

partículas no período de cheia, em sua maioria de filamentos (n = 155; 93,44%),

seguidos de fragmentos (n = 9; 5,45%) e espuma sintética (n = 1; 0,61%). Os

microplásticos analisados apresentaram elevada variedade de cores, sendo as cores

predominantes preto (n = 77; 46,67%), azul (n = 35; 21,21%) e transparente (n = 30;

18,18%). Além dessas cores, as amostras apresentaram microplásticos de cor

branca (n = 10; 6,6%), vermelho (n = 5; 3,03%), amarelo (n = 1; 0,61%), dourado (n

= 4; 2,42%) e laranja (n = 2; 1,21%) (Tabela 1, Figura 6).

No período seco foram encontradas 57 partículas plásticas. Os filamentos

foram os predominantes (n = 47; 82,46%), seguido de fragmentos (n = 10; 17, 54%).

As cores mais encontradas no período seco foram: preto (n = 27; 47,37%), azul (n =
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11; 19,30%) e branco (n = 8; 14,04%), as cores transparente e vermelho

representaram ambas 4 partículas (n = 4; 7,02%) cada; rosa, roxo e verde também

apresentaram ambos 1 única partícula (n = 1; 1;75) (Tabela 1, Figura 6). A

diversidade de microplásticos encontrados nas amostras analisadas pode indicar

diversas fontes de origem.

Tabela 1: Abundância, morfotipo e coloração dos microplásticos amostrados em cada ponto de coleta
do baixo rio Pomba nos períodos de cheia e seca. CO = Copapa, MI = Miracema, TC = Três Cruzes,
PP = Ponte Paulino, PA = Paraoquena.

Fonte: A autora, 2021.
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Figura 6: Abundância relativa (%) das categorias de MPs amostrados no baixo rio Pomba nos
períodos de cheia e seca, de acordo com a sazonalidade.

Fonte: A autora, 2021.

Não foram encontradas diferenças significativas na abundância de

microplásticos entre os pontos de coleta (Kruskal-Wallis; H =1,35; p =0,85) (Figura

7).
Figura 7. Abundância média de microplásticos amostrados nos pontos de coleta do trecho inferior do

rio Pomba/RJ. CO = Copapa, PA = Paraoquena, MI = Miracema, PP = Ponte Paulino e TC = Três
cruzes.

Fonte: A autora, 2021.
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Também não foram encontradas diferenças significativas na riqueza de

partículas microplásticas entre os pontos amostrais (ANOVA; F = 0,81; p = 0,52)

(Figura 8).

Figura 8. Riqueza média de microplásticos amostrados nos pontos de coleta do trecho inferior do rio
Pomba/RJ. CO = Copapa, PA = Paraoquena, MI = Miracema, PP = Ponte Paulino e TC = Três cruzes.

Fonte: A autora, 2021.

5.2 INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE

As análises das amostras de microplásticos em águas superficiais

evidenciaram variações sazonais significativas. O período da cheia apresentou

abundância de microplásticos (n = 165; Média = 8,2) superior ao período da seca (n

= 57; Média = 2,8) (U Mann Whitney; U = 77,00; p = 0,005) (Figura 9).
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Figura 9. Abundância média de MPs nos períodos de cheia e seca do trecho inferior do rio
Pomba/RJ.

Fonte: A autora, 2021.

O período da cheia apresentou maior riqueza de microplásticos (n = 12;

Média = 3,2) que o período da seca (n = 10; Média = 1,7) (Teste T; t = 3,68; p =

0,005) (Figura 10).

Figura 10. Riqueza média de microplásticos nos períodos de cheia e seca do trecho inferior do rio

Pomba/RJ.

Fonte: A autora, 2021.



32

Quanto às formas das partículas analisadas, as mais representativas foram

as alongadas, irregulares e emaranhadas. As imagens obtidas por ampliação óptica

permitiram a visualização das características morfológicas dos microplásticos em

maiores detalhes, facilitando a compreensão da caracterização do material (Figura

11).

Figura 11: Microplásticos encontrados nas amostras das coletas caracterizados por microscopia
óptica em tamanhos, cores e formas variadas: A) fragmento branco, B) filamento azul, C) filamento

vermelho e D) fragmento branco.

Fonte: A autora, 2021.
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6 - DISCUSSÃO

Em todos os pontos de amostragem do trecho inferior da bacia do rio Pomba,

em ambos os períodos hidrológicos, foram encontradas grandes quantidades de

partículas plásticas. A supressão da cobertura vegetal, pesca local, descarte

inadequado de resíduos no rio e margens, e o lançamento de esgoto doméstico e

industrial nos cursos d'água, são os principais fatores que promovem a prevalência

de microplásticos na área estudada.

Nossos resultados corroboram com as pesquisas de HIDALGO-RUZ et al.,

2012; WRIGHT et al., 2013; ANDRADY, 2015; KLEIN et al., 2015 com microplásticos

em diversos sistemas de água doce; incluindo praias fluviais, águas superficiais e

sedimentos de rios, lagos e reservatórios, confirmando que esses locais além de

acumular microplásticos, podem servir como fontes terrestres, meios de

transferência e sumidouros para os ambientes marinhos .

Referente aos morfotipos de microplásticos identificados na pesquisa, os

filamentos são predominantes tanto no período chuvoso (93,44%) quanto no período

seco (82,46%). Segundo a UNEP (2018), essas partículas são de origem

secundária, provenientes da fragmentação de plásticos maiores ou provindos de

outros processos como o desgaste de pneus e da lavagem de roupas. Muitos

microplásticos não são filtrados e retidos nas estações de tratamento de esgoto,

tendo como destino os corpos d'água. Como comprovado por Ferrari (2018) em

análises de material microplástico retido na Estação de Tratamento de Esgotos

(ETE) de Campo Mourão, PR.

De acordo com Farage (2010), a localização da bacia do rio Pomba favoreceu

a concentração de agroindústrias e indústrias, pecuária e agricultura, além das

atividades de mineração e extração de areia que são muito significativas para a

economia do município. Mas considerando o contexto ambiental, o rio Pomba

tornou-se um depósito para a diluição de efluentes domésticos, industriais e

agroindustriais, onde são lançados sem o tratamento adequado promovendo

diversos impactos negativos ao longo da bacia do rio Pomba (SILVA, 2014).

Outra questão a ser observada é a ausência de microesferas (pellets) nas

amostras. Estas vêm sendo encontradas em ambientes aquáticos de todo o mundo,
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desde áreas próximas aos grandes centros urbanos até em alto mar, possivelmente

em decorrência de perdas acidentais durante o transporte ou por perdas durante os

processos industriais (IVAR DO SUL et al., 2009; ERIKSEN et al., 2014; TURRA et

al., 2019). O aumento de microplásticos de origem secundária nas últimas décadas,

pode explicar a ausência dessas partículas no presente estudo, visto que esses são

mais abundantes que os microplásticos primários (RYAN et al., 2009; IVAR DO SUL

et al., 2014). Além disso, a inexistência de pellets e outras categorias de

microplásticos em nosso estudo, nos leva a deduzir que: (i) há um controle por parte

das indústrias para evitar perdas de pellets; (ii) o método de coleta e/ou tamanho da

malha da rede usada podem ter influenciado nos resultados. Vale ressaltar que o

estado do Rio de Janeiro, através da lei nº 8090 de 2018 foi o pioneiro no país a

proibir a fabricação, distribuição, comercialização, importação e armazenamento de

microesferas de plástico em cosméticos, higiene e limpeza bem como uso e

descarte nos rios, córregos, lagos, lagoas, lagunas, no mar e no solo desse material,

acarretando multa, apreensão de produtos e até mesmo suspensão da atividade em

caso de desobediência (GAMA, 2018).

A deposição de microplásticos pela atmosfera é um dos principais meios de

entrada de filamentos microplásticos nos ecossistemas (DRIS et al., 2015).

Especulamos que esta também seja uma forma de introdução de microplásticos no

rio Pomba, elevando a abundância deste item em nossos resultados. Todavia, a

grande variedade de filamentos encontrados em nossas amostras são derivados de

tecidos sintéticos provenientes do esgoto domiciliar, que são liberados durante a

lavagem de roupas, uma vez que muitas são fabricadas a partir de fibras plásticas

como poliamida, poliéster, acrílico e nylon (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020); ou de

materiais utilizados na pesca local, atividade muito praticada nesse trecho da bacia

(SILVA, 2014). Browne et al (2011) destacam que uma única peça de roupa pode

liberar 1900 microfibras por lavagem, sendo estas diretamente liberadas por

descargas domésticas nos esgotos, posteriormente lançados em rios, que chegam

até os oceanos. As estações de tratamento de águas residuais, dependendo do tipo

de metodologia de filtragem, não retém algumas partículas, que são assim

destinadas ao ambiente. Similar aos nossos resultados, Dantas et al (2012)

identificaram que entre os diferentes tipos de microplásticos ingeridos por peixes da
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família Sciaenidae (Stellifer brasiliensis e Stellifer stellifer), no rio Goiana em

Pernambuco, a categoria filamentos foi a mais representativa.

Em ambos os períodos (cheia e seca) foram encontradas partículas de cores

variadas, com predominância de filamentos pretos e azuis e fragmentos da cor azul

e branco. Corroborando com nossos resultados, microplásticos pretos e azuis

também foram os mais representativos em outros estudos (DANTAS et al., 2012;

DESFORGES et al., 2014; AVIO et al., 2015; DA LUZ, 2018;).

Segundo Castro et al (2016), a coloração dessas partículas está relacionada

à adsorção de contaminantes e concentração de poluentes orgânicos persistentes,2

que subsistem no ambiente devido à degradação física, química e biológica dos

resíduos expostos. A presença de microplásticos coloridos e transparentes pode

indicar como fonte os plásticos utilizados em embalagens, roupas e linhas de pesca

(COLE et al., 2014).

Desta forma, devido à variedade de cores, tamanhos e formas dos

microplásticos , os organismos pertencentes aos níveis tróficos primários como

zooplâncton e animais filtradores, podem confundir essas partículas com alimentos,

que se ingeridos podem ser acumulados na parede dos tecidos (bioacumulação)

e/ou ocasionar obstrução intestinal, diminuição dos níveis hormonais, interferindo na

reprodução, crescimento e absorção de nutrientes (WRIGHT et al., 2013; VENDEL

et al., 2017). Aves, mamíferos, répteis e invertebrados, ao ingerir os microplásticos

podem excreta-los em suas fezes, deste modo, organismos detritívoros podem

consumir os microplásticos eliminados, provocando o acúmulo progressivo

(biomagnificação) das partículas em diversos níveis tróficos ao longo da cadeia

alimentar (WRIGHT et al., 2013; TURRA et al., 2019). A capacidade dos

microplásticos adsorverem poluentes químicos do ambiente, é também problemática

para a saúde humana, pois tais substâncias químicas podem ser liberadas ao

interagir com o organismo, e por sua alta toxicidade podem ocasionar diversos

efeitos prejudiciais (LUCIO et al., 2019), contudo até o momento seus efeitos no

organismo humano não foram suficientemente investigados.

2 Processo em que moléculas são retidas na superfície de uma substância, em geral a uma superfície
sólida.
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Ainda que comprovada a presença de vários tipos, tamanhos e colorações de

microplásticos nas águas superficiais do rio Pomba, é preciso ponderar as

comparações com os demais estudos, tendo em vista que as ações de fatores como

locais, métodos (de coleta e análise) e tamanho de malha da rede influenciam nos

resultados. No entanto, nossos resultados corroboram com diversos estudos

realizados em águas fluviais de diferentes partes do mundo, como a presença de

microplásticos: no rio Tallo, Indonésia (WICAKSONO et al., 2015), no rio Sena,

França (DRIS et al., 2015), nos rios Los Angeles e San Gabriel, Califórnia (MOORE

et al., 2005) bem como em praias do Brasil (IVAR DO SUL, 2014; COSTA et al.,

2016;).

De acordo com Thompson (2015), os plásticos são utilizados amplamente em

uma série de aplicações, como o uso médico-hospitalar devido a segurança e

assepsia que confere, embalagens diversas, artigos para a construção civil, peças

para veículos e eletrônicos, têxteis e vestuários, artigos para higiene pessoal e

limpeza, dentre outras. Há uma vasta variedade de microplásticos com diversas

formas, tamanhos e origens devido à uma diversidade de fontes (HIDALGO-RUZ et

al., 2012).

A distribuição de microplásticos em ecossistemas de água doce advém de

fatores antropogênicos como ausência de tratamento de esgotos domésticos,

industriais e agroindústrias que são lançados diretamente nos cursos d'água,

estações de tratamento de águas residuais e/ou de acidentes ambientais

(OLIVATTO et al., 2018). Segundo a AGEVAP (2006) a bacia do rio Pomba é

acometida por elevada quantidade de efluentes domésticos “in natura”, que são

diretamente lançados em seus cursos d’água, assim como pela degradação da

cobertura vegetal, que resulta no deslocamento dos sedimentos para o interior dos

cursos d'água. Em ambientes de água doce, as fibras sintéticas (filamentos), tendem

a permanecer em suspensão na coluna d’água, estas não sedimentam devido a

diferença de densidade (NIZZETTO et al., 2016; COSTA et al., 2019).

Considerando as características dos fragmentos encontrados em nosso

estudo, como morfotipo e cor (Figura 7), pressupomos que estes sofreram

modificações até apresentarem tamanho reduzido. Visto que o material plástico,

apesar de sua elevada durabilidade e resistência, sofre fragmentação quando
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exposto a diversos fatores ambientais, como radiação ultravioleta (ex. radiação

solar), na presença de oxigênio, mudanças de temperatura, umidade, ação das

ondas e do vento e em contato com contaminantes; que combinados às

propriedades do plástico, podem desencadear diversos mecanismos de degradação

(OLIVATTO, 2017). Além disso, o envelhecimento do plástico no ambiente intensifica

a sua capacidade de adsorver poluentes, viabilizando a acumulação na água

superficial, acarretando impactos de curto a longo prazo (OLIVATTO, 2017).

A abundância de microplásticos não variou entre os pontos amostrais

analisados. Considerando que a abundância de microplásticos é mais significativa

em áreas com maior densidade populacional (BARNES, 2005; MOORE et al., 2005;

HIDALGO-RUZ et al., 2012; DRIS et al., 2015;), esperávamos que valores mais

elevados fossem ocorrentes nos pontos PP e CO. Todavia, além da bacia do rio

Pomba apresentar elevado número de habitantes (aproximadamente 618 mil

habitantes) (IBGE, 2011), os pontos de coleta analisados foram localizados na região

final da bacia, próximo à foz, o que provavelmente aumentou o quantitativo de

microplásticos que foram dispersos em toda a bacia.

A hidrodinâmica de uma bacia hidrográfica, visto que a circulação das águas

é suscetível a fatores bióticos (ventos e chuvas exponenciais) e declividade, também

é um fator importante no processo de dispersão dos microplásticos (BROWNE et al.,

2010). Dessa forma, especulamos que as partículas microplásticas foram

concentradas nas áreas onde o movimento da água é mais lento (remansos), onde

depois de transportadas pela correnteza estas são depositadas nesses locais

(BROWNE et al., 2010). O ponto MI, por exemplo, recebe diariamente o despejo de

efluentes advindos das residências e indústrias do município de Miracema, Rio de

Janeiro. Por se tratar de um córrego de pequena proporção e com baixíssima

circulação de águas, neste local a abundância de microplásticos foi elevada. As

bacias hidrográficas são componentes fundamentais da paisagem, e a presença de

microplásticos é motivo de grande preocupação, pois as bacias têm se tornado

fonte, fluxo e destino de poluição plástica (SILVA, 2014).

O município de Santo Antônio de Pádua concentra a ocupação do território

municipal principalmente na área urbana, e o rio Pomba estabelece-se como a

principal fonte de água doce para a população, abastecendo também os municípios
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fluminenses de Miracema e Aperibé (SANTOS, 2017). Pela existência de maior

concentração populacional nesta área, esperava-se que houvesse maior abundância

de microplásticos devido às pressões antropogênicas. Presumiu-se que nos pontos

mais afastados do centro urbano (TC e PA), houvesse menor concentração das

partículas. No entanto, nas áreas com menor densidade populacional, a

concentração de microplásticos não diferiu das demais áreas de maior densidade

humana. Ou seja, apesar de estarem em diferentes zonas da cidade, a abundância

média de microplásticos nos pontos de coleta foi semelhante. A explicação para tal

resultado está no fato de que nossa área de estudo está localizada próximo a foz do

rio Pomba, ou seja, na porção final da bacia.

A bacia do rio Pomba abrange um total de 38 municípios, sendo 35 mineiros e

3 fluminenses (AGEVAP, 2006). As condições de saneamento básico na bacia do rio

Pomba são, na maioria dos municípios, deficitárias principalmente no que se refere

ao sistema de esgotamento sanitário. De acordo com a Fundação Estadual de Meio

Ambiente - MG (FEAM, 2016), um número expressivo de municípios do estado de

Minas Gerais ainda permanece em situação desfavorável ao tratamento de esgoto,

correspondendo a 36,81%. Cerca de 17% dos municípios mineiros localizados na

bacia do rio Pomba, possuem menos de 50% dos domicílios atendidos pelo serviço

de rede de esgotamento sanitário, apresentando apenas 7,51% da população

urbana atendida pelo serviço de tratamento de esgotos, sendo seus efluentes

domésticos lançados diretamente no rio Pomba (FEAM, 2016).

O período chuvoso apresentou maior abundância e riqueza de microplásticos

do que a seca. Os maiores valores de pluviosidade na bacia do rio Pomba são no

verão (SILVA, 2014). No período chuvoso ocorre o aumento do escoamento

superficial, que em contrapartida eleva a quantidade de microplásticos na coluna

d’água (MOORE et al., 2005). Essa discrepância está relacionada ao maior aporte

de água no período chuvoso, pois a água da chuva lixivia as margens do rio

removendo as partículas expostas no solo devido a ausência ou pouca cobertura

vegetal, o uso e ocupação inadequadas do solo e urbanização da área da bacia,

ocasionando o carreamento desse material para os corpos d'água, aumentando a

abundância de microplásticos nas águas superficiais (SILVA, 2014). Tais resultados

são similares aos trabalhos de Ivar do Sul et al (2014) e Castro et al (2016), onde a
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abundância de microplásticos demonstrou uma maior variabilidade dessas partículas

em águas superficiais durante o período de chuvas.

De acordo com Silvestre et al (2014), a economia do município de Santo

Antônio de Pádua distribui-se em torno das indústrias de papel, argamassa, asfalto e

café; além disso, conta com a extração e beneficiamento de rochas ornamentais,

mineração, agropecuária e comércio em geral, fatores agravantes à modificação da

paisagem.

Considerando a degradação do solo e pouca cobertura vegetal na bacia do

rio Pomba, Silva (2014) destaca que durante as estações nas quais as chuvas são

mais abundantes, pode ocorrer o processo de lixiviação, escoamento superficial que

favorece o transporte de uma grande quantidade de partículas adsorvidas ao solo,

para os corpos d’água, que associado à ausência de tratamento adequado dos

efluentes somados a várias outras ações antrópicas, afetam diretamente a qualidade

da água gerando diversos impactos ambientais que agravam a situação da bacia e

ameaçam a biota, além de pôr em risco a população humana que depende desse

recurso hídrico.

Mediante os resultados obtidos, podemos concluir que a atividade

antropogênica em suas muitas vertentes pode ser estabelecida nesse trecho da

bacia, mesmo que moderadamente, quando relacionada a outros estudos em água

doce. E que o potencial de acumulação de microplásticos está ligado diretamente ao

regime hidrológico da bacia do rio Pomba, bem como às atividades antropogênicas.

Para obter resultados mais significativos quanto à abundância e distribuição

dos microplásticos ao longo da bacia do rio Pomba, é necessária a realização de

mais estudos.
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos anos as ações antrópicas têm gerado diversos impactos nas

bacias hidrográficas devido ao intenso processo de uso do solo sem planejamento

adequado, descarte indevido de resíduos, lançamento “in natura” de esgoto nos

corpos hídricos e degradação das áreas naturais (SILVA, 2014).

Entre os principais impactos podemos citar a redução dos recursos hídricos

de qualidade disponíveis para o consumo, a perda de capacidade e suporte dos

ecossistemas, assoreamento, extinção da biodiversidade, solos inférteis e aumento

dos processos erosivos (FEAM, 2016).

O presente estudo teve como objetivo caracterizar quali-quantitativamente os

microplásticos na água superficial no trecho inferior do rio Pomba em Santo Antônio

de Pádua, Rio de Janeiro, nos períodos de seca e cheia.

O trabalho desenvolvido através do procedimento de coleta, separação,

classificação e caracterização de partículas de microplásticos, possibilitou realizar as

seguintes considerações: (i) há evidências da presença de microplásticos neste

trecho da bacia do rio Pomba, em todos os pontos de coleta foram encontradas

partículas plásticas em tamanho em sua maioria inferior a 5mm; (ii) a abundância de

microplásticos não difere significativamente entre os pontos de coleta, o que indica a

necessidade de estudos mais amplos para uma caracterização mais completa deste

trecho da bacia; (iii) de acordo com as variações sazonais, existe uma tendência de

aumento da abundância de microplásticos em épocas mais chuvosas; (iv) entre as

partículas de microplásticos encontradas, os filamentos foram predominantes

apresentando uma variedade de cores, principalmente azul e preto; além desses

filamentos observou-se fragmentos plásticos, flexíveis e rígidos e a ausência de

“pellets” (esferas). Tais resultados evidenciam que essas partículas microplásticas

são advindas de atividades comuns à sociedade, como a lavagem de tecidos,

limpeza de residências e estabelecimentos, pesca local e atividades industriais.

A hidrodinâmica da bacia também pode exercer influência na deposição de

microplásticos, seja na água mais superficial, seja em maiores profundidades.
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Devido às suas medidas tão reduzidas, essas partículas tornam-se

onipresentes nos ambientes causando distúrbios ecológicos para diversas espécies

da cadeia trófica (COLE, et al., 2011).

As consequências quanto à presença de microplásticos para as comunidades

biológicas, são uma das maiores preocupações atuais da comunidade científica,

visto que esses resíduos podem prejudicar toda a biota aquática e

consequentemente causar diversos problemas para a saúde humana que utiliza a

água para consumo.

Deste modo, para resultados mais significativos sugere-se estudos mais

amplos, com maior espaço amostral e temporal para se obter respostas mais

conclusivas sobre a distribuição dos microplásticos ao longo da bacia do rio Pomba.
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