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RESUMO

Com o aumento da população mundial e de seu padrão de vida, a produção

de resíduos sólidos tem aumentado significativamente. Os plásticos na

natureza sofrem degradação pela ação da luz, ação mecânica da água e dos

ventos. Esta degradação faz com que os plásticos se transformem em

resíduos menores, microplásticos (MPs), que são consumidos pela fauna

aquática. Os plásticos são constituídos de polímeros sintéticos e fabricados

em larga escala, sendo um material versátil devido às suas características de

isolamento térmico, resistência à corrosão e baixo custo. Considerando a

importância da temática apresentada, o presente trabalho teve como por

objetivo realizar uma análise quali-quantitativa dos MPs de águas superficiais

em um trecho do baixo rio Paraíba do Sul. A abundância e riqueza de MPs

foram comparados em escala espacial e temporal, visando contribuir para a

compreensão da poluição por MPs nos sistemas de águas continentais. As

amostragens foram realizadas em duplicata em quatro pontos de coleta, com

auxílio de garrafas de 2 litros e uma rede de plâncton com 30 cm de diâmetro

e malha de 20 μm. Não houve diferença significativa na abundância e riqueza

de MPs entre os pontos de coleta, porém tais parâmetros variaram entre os

períodos de seca e cheia, onde o período de cheia apresentou maior

abundância e riqueza de MPs. Foi encontrada a concentração média de

2MP/m³ para ambos os períodos. No período de cheia a concentração foi de

3MP/m³ e no período de seca a concentração foi 1MP/m³. Considerando que

o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e menos de 2% do

total produzido é reciclado, é urgente o monitoramento de tal impacto no

ambiente, assim como o desenvolvimento de políticas públicas que atuem na

não introdução dos MPs no meio ambiente.

Palavras chave:  lixo, plástico, impacto ambiental
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ABSTRACT

With the increase in the world population and its standard of living, the production of

solid waste has increased significantly. Plastics in nature suffer degradation due to

the action of light, mechanical action of water and wind. This degradation causes

plastics to become smaller residues, microplastics (MPs), which are consumed by

aquatic fauna. Plastics are made of synthetic polymers and are manufactured on a

large scale, being a versatile material due to its thermal insulation characteristics,

corrosion resistance and low cost. Considering the importance of the theme

presented, the present work aimed to carry out a qualitative and quantitative analysis

of the surface water MPs in a stretch of the lower Paraíba do Sul river. The

abundance and richness of MPs were compared in spatial and temporal scale,

aiming at contribute to the understanding of PM pollution in continental water

systems. Samples were taken in duplicate at four collection points, using 2-liter

bottles and a plankton net with a diameter of 30 cm and a 20 μm mesh. There was

no significant difference in the abundance and richness of MPs between the

collection points, but these parameters varied between the periods of drought and

flood, where the flood period showed greater abundance and richness of MPs. The

average concentration of 2MP/m³ was found for both periods. In the wet season the

concentration was 3MP/m³ and in the dry season the concentration was 1MP/m³.

Considering that Brazil is the 4th largest producer of plastic waste in the world and

less than 2% of the total produced is recycled, it is urgent to monitor this impact on

the environment, as well as the development of public policies that act to prevent the

introduction of MPs in the environment.

Keywords: garbage, plastic, environmental impact
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1. INTRODUÇÃO

A produção de resíduos sólidos tem aumentado consideravelmente em todo

mundo nos últimos anos (MORENGO, 2005; LEAL FILHO et al, 2019). Segundo

Barnes et al (2009), com o aumento da população mundial, e de seu padrão de vida,

a estimativa do número de habitantes na Terra será de 9,2 bilhões de pessoas, o

que aumentará a geração de resíduos.Dentre os mais variados tipos de resíduos

descartados pelo homem, os plásticos têm ganhado maior destaque, seja por sua

onipresença em vários ambientes e pelos danos promovidos ao meio ambiente

(JULIENNE et al, 2019; LUO et al, 2019). Em decorrência da má gestão dos

resíduos, estima-se que um terço de todo o plástico descartado irregularmente no

ambiente, promove a poluição terrestre, de ambientes de água continentais e no

ambiente marinho (MACHADO et al, 2018).

No mundo, os Estados Unidos da América é o maior produtor de plástico

global (aproximadamente 70 milhões de toneladas ao ano), seguido da China (54

milhões de toneladas/ano), Índia (19 milhões) e Brasil (11 milhões de toneladas)

(GEYER, 2019). Segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza (WWF, 2019), o

Brasil recicla 145.043 toneladas de plásticos, que corresponde a 1,2% do total de

plástico consumido no país, permanecendo assim abaixo da média mundial, que é

de 9%.

As fontes de resíduos plásticos são relacionadas ao uso de plásticos

descartáveis, brinquedos, utensílios domésticos, sacolas plásticas, roupas, tintas,

embalagens, cosméticos, equipamentos agrícolas e equipamentos de pesca que

são descartados irregularmente (ABIPLAST, 2019). Os resíduos plásticos estão

cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, apresentando dimensões e

cores variadas. Os plásticos de menores dimensões são usados como agentes

abrasivos em cosméticos de higiene pessoal (DERRAIK, 2002). A lavagem de

roupas com tecidos sintéticos libera fibras microscópicas que chegam aos corpos

hídricos (BROWNE et al, 2011). Indústrias utilizam os pellets para a produção de

materiais plásticos, que por conta do tamanho reduzido acabam sendo introduzidos
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nos ambientes aquáticos, seja por meio do transporte marítimo ou por perdas

acidentais (OGATA et al, 2009).

Os plásticos são constituídos de polímeros sintéticos e fabricados em larga

escala, sendo um material versátil devido às suas características de isolamento

térmico, resistência à corrosão e baixo custo (ANDRADY, 2009). Os materiais

plásticos mais frequentes são pertencentes às famílias do polipropileno (PP)

(presente em copos descartáveis, eletrodomésticos, tampas de refrigerante,

seringas), polietileno (PE) (embalagens flexíveis, caixas plásticas, contêineres de

lixo, lixeiras para coleta seletiva, pallets, estrados e pisos de plástico, cestos de lixo,

dentre outros), policloreto de vinilo (PVC) (tubos e conexões, cartões bancários,

revestimentos de fios e cabos, filme para alimentos, placa de sinalização),

poliestireno (PS) (pode ser encontrado na forma expandida (isopor), sendo muito

utilizado na indústria de embalagens e no isolamento térmico, em garrafas e caixas

térmica), álcool polivinílico (PVA) ( fibras, adesivos, emulsificantes, em aplicações

na indústria têxtil e de papel, dentre outros), polietileno tereftalato (PET)

(embalagens de bebidas e alimentos) e nylon (velcro e em tecidos usados em

meias, roupas íntimas, bermudas, dentre outros) (GESAMP, 2010). Os plásticos

podem ser classificados de acordo com seu tamanho, sendo estes megapláticos

(>1m), macroplásticos (> 2,5cm), mesoplásticos (>5mm), microplásticos (>1µm) e

nanoplásticos (<1µm) (LIPPIATT; OPFER; ARTHUR, 2013). Os polímeros sintéticos

com tamanho superior a 1µm e inferior a 5mm são denominados microplásticos

(MPs) (ARTHUR et al, 2009).

Quando os plásticos são introduzidos no meio ambiente, os resíduos maiores

podem provocar a morte da fauna por emaranhamento, imobilização,

estrangulamento, obstrução intestinal e sufocamento (HENRY, 2020). Os plásticos

na natureza sofrem degradação pela ação da luz, ou ação mecânica da água e dos

ventos (KALOGERAKIS et al, 2017), esta degradação faz com que os plásticos se

transformem em resíduos menores (MPs secundários), que são consumidos pela

fauna aquática.

Com o crescente número de pesquisa sobre MPs em ambientes marinhos,

também se faz necessário examinar a extensão e magnitude dos MPs nos

ambientes de águas continentais (CHAE & AN, 2017). Os rios realizam a conexão
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entre as massas de águas continentais e os oceanos (GERHARD, 2005; ALILOU et

al., 2019). A poluição urbana introduz 13 milhões de toneladas de plásticos, que são

oriundos das cidades e da área rural que são transportados pelos rios. Apenas 20%

dos detritos plásticos presentes no oceano são provenientes de atividades marinhas

(pesca e embarcações), 80% são provenientes das áreas urbanas terrestres,

percorrendo os leitos dos rios até o oceano (HORTON et al, 2017; LI et al, 2020).

Por muito tempo o rio Paraíba do Sul vem sendo impactado por diversas

ações antrópicas, como: introdução de espécies exóticas, alteração da cobertura

vegetal, pesticidas e fertilizantes vindos de atividades agrícolas, alterações físicas e

lançamento de esgotos urbanos e industriais in natura (VAZ et al, 2018). O

lançamento de efluentes domésticos e industriais nos rios brasileiros, estão entre as

principais fontes de contaminação e degradação dos rios (LI et al, 2020).

A bacia do rio Paraíba do Sul é o maior sistema hidrográfico da região

biogeográfica do sudeste brasileiro, sendo de extrema importância ambiental e

econômica para a região. Este abrange uma das áreas industriais mais

desenvolvidas do Brasil, sendo responsável por arrecadar cerca de 10% do PIB

nacional, com destaque na implementação da Política Nacional de Recursos

Hídricos (CEIVAP, 2006).

Ao considerarmos a importância da temática apresentada, o presente

trabalho teve como por objetivo realizar uma análise quali-quantitativa dos MPs de

águas superficiais em um trecho do baixo rio Paraíba do Sul. A abundância e

riqueza de MPs foram comparados em escala espacial e temporal, visando

contribuir para a compreensão da poluição de MPs nos sistemas de águas

continentais.
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1. Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Realizar uma análise quali-quantitativa dos MPs no trecho baixo da bacia do

rio Paraíba do Sul em escala espacial e temporal.

1.1.2 Objetivos Específicos

● Realizar a caracterização dos MPs em um trecho do rio Paraíba do

Sul;

● Comparar a abundância e riqueza de MPs entre os pontos de coleta

localizados rio Paraíba do Sul e

● Comparar a abundância e riqueza de MPs entre períodos chuvoso e

seco.
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Expansão da produção e uso do plástico

A poluição terrestre e dos recursos hídricos por resíduos oriundos de

atividades antrópicas é uma questão frequentemente discutida na atualidade. Anos

atrás a população mundial era consideravelmente menor, possibilitando que

qualquer alteração provocada ao ambiente promovia impactos não significativos,

sendo muitos destes reversíveis por serem modificações em escala local. Com o

crescimento populacional e simultaneamente a industrialização, as ações antrópicas

se tornaram mais prejudiciais ao meio ambiente e seus impactos se tornaram cada

vez mais intensos e frequentes (NIED, 2017). Segundo a Associação Brasileira da

Indústria do Plástico (ABIPLAST) (2016), no ano de 2014 o Brasil produziu 5,8

milhões de toneladas de plásticos, sendo que em 2018, a produção mundial chegou

a aproximadamente 360 milhões de toneladas. A Ásia foi o maior responsável,

representando 51% da produção de plásticos (PLASTICS, 2019).

Em 2020, durante a pandemia do COVID-19, o Brasil gerou

aproximadamente 11 milhões de toneladas de plásticos, sendo que desse total

apenas 1,28% é reciclado, correspondendo a 145 mil toneladas (ATLAS DO

PLÁSTICO, 2020). O grande prejuízo causado pelos plásticos está relacionado a

sua não biodegradabilidade, que faz com que as ações do ambiente promovam o

surgimento de partículas plásticas menores, aumentando gradualmente os níveis de

poluição (ANDRADY, 2011).

2.2 Microplásticos como contaminantes ambientais

Há décadas a poluição plástica tem sido um problema, por uma combinação

entre o descarte incorreto de resíduos e uma sociedade baseada no excessivo

consumo de produtos. Os plásticos, seja este fragmentado ou não fragmentado

interagem com elementos do meio ambiente (ANDRADY, 2011). Os impactos

negativos associados aos contaminantes ambientais estão ligados à mortalidade de

diversos animais aquáticos, em mares e rios através da ingestão de MPs. Além de
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promover a mortalidade de espécies, os MPs podem ser responsáveis pela

transferência de substância tóxicas nas cadeias tróficas (TEUTEN, 2009). Dentre os

danos ambientais, podemos associar a impactos na economia local, como por

exemplo, diminuição na atividade de turismo (SILVA, 2019).

Os MPs são onipresentes, estes são encontrados em variados tamanhos e

formatos e em diferentes ambientes (BARNES et al, 2009), como em ambientes

terrestres (RILLIG & LEHMANN, 2020), ambientes marinhos, costeiros e estuarinos

(ANDRADY, 2011; ZHANG et al, 2019; DÍAZ-MENDOZA et al, 2020;) e nos

ambientes dulcícolas ( LI et al, 2020). A presença de MPs nos oceanos é apenas

uma parte do ciclo mundial do plástico, pois já se sabe que o MPs circula também

na atmosfera (ROCHMAN & HOELLEIN, 2020).

Entre as consequências da poluição por plásticos, merece destaque a perda

de biodiversidade, ameaça à saúde e a diminuição do valor estético do ambiente.

Numerosas partículas e fibras de plástico podem se acumular em ambientes com

água doce, servindo de meio de transferência e fonte de MPs para o ambiente

marinho (LI et al, 2018).

2.3 Microplásticos em sistemas de água doce

Estudos sobre MPs em ambientes de água doce são escassos, apesar do

aumento do discursão e as informações sobre o tema, ainda assim são necessários

mais trabalhos voltados a minimizar e restaurar os danos provocados pelos MPs

(FREE et al, 2014; ANDERSON et al, 2016; BESSELING et al, 2017; SIGHICELLI et al,

2018; ERKESMEDRANO et al, 2019). Segundo Li et al (2018) e Lambert e Wagner

(2017), os esforços em pesquisas sobre MPs são realizados, em sua grande

maioria, em ambientes marinhos, sendo somente 4% das pesquisas nessa temática

em ambientes dulcícolas.

O adensamento populacional sem planejamento e a proximidade deste aos

rios, propiciam o aporte de MPs a esse ambiente (CASSINANO et al, 2013;

YONKOS et al, 2014). Rios e córregos transportam partículas microplásticas em

sentido vertical (coluna d’água – sedimento) e horizontal (superfície) em diferentes

profundidades (BESSELING et al, 2017). No trabalho de Free (2014) destacam que
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mesmo os ambientes mais remotos e subdesenvolvidos podem apresentar poluição

microplástica, como consequência do carreamento dessas partículas pela água da

chuva e ação de ventos oriundos de áreas urbanizadas e costeiras.

As bacias hidrográficas são elementos importantes no fluxo, fonte e destino

de poluição microplástica, pois o transporte de resíduos plásticos é determinado

pela topografia, uso da terra e padrões de drenagem. Todavia, a dinâmica entre a

atmosfera, solo e ambientes de água doce, atuam como sumidouros de MPs em

centros urbanos (WINDSOR et al, 2019).
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3 - METODOLOGIA

3.1 – Área de Estudo

O rio Paraíba do Sul (20º 26’ e 23° 00’ S; 41° 00’ e 46° 30’ O) é a segunda

maior bacia hidrográfica do leste brasileiro, responsável pelo abastecimento dos

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esta apresenta áreas de

drenagem de 55.300 km² (CINTRA, 2020). Possui área de drenagem de cerca de

56.000 km² (SENNA, 2011) (Figura 1).

O rio Paraíba do Sul nasce com o nome de Paraitinga (“Águas Claras") em

Areias (SP), após a confluência com o rio Paraibuna (“Águas Escuras”), que nasce

também na Serra da Bocaina, em Cunha (SP), recebe o nome de rio Paraíba do Sul

(AGEVAP, 2011). Os principais afluentes da margem esquerda são: rio Jaguari, rio

Paraibuna, rio Pirapitinga, rio Pomba e rio Muriaé e na margem direita os rios

Bananal, Piraí, Piabanha e Dois Rios (AGEVAP, 2011).

O clima na bacia é caracterizado como subtropical quente, com temperatura

média anual variando entre 18º C e 24º C (ANA, 2011). Se tratando do período

chuvoso os valores pluviométricos altos destacam as estações de primavera e verão

como as com maiores índices de chuva. Esse fenômeno pode ser respondido pelo

sistema atmosférico característico de países da América do Sul, nessa estação do

ano. As chuvas detectadas durante as estações de primavera e verão nas

localidades do rio são responsáveis por 72% de todo pluviométrico de toda a região

que abrange o paraíba do Sul durante todo ano (BRASILIENSE et al, (2020).

Os períodos de seca são responsáveis pelos menores índices de

pluviosidade, sendo no inverno entre os meses de junho a agosto com escassez de

chuva, representando somente 6% de toda a chuva anual na região. Esses períodos

de seca e chuva podem ser ainda menores ou maiores de acordo com a localidade

da bacia. De acordo com De Almeida et al. (2020), a região norte da bacia do

Paraíba do Sul apresenta a menor pluviosidade com 900 a 1500 mm durante todo o

ano. As regiões com maior pluviosidade são as localizadas nas divisas entre os

estados Rio de janeiro, São Paulo e Minas Gerais, apresentando valores trimestrais

de 400 a 1200 mm.
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul no contexto nacional.

Fonte: ANA (2015b)

A cidade de Itaocara está localizada no Noroeste do Estado do Rio de

Janeiro, e é um dos municípios inseridos no trecho baixo da bacia do rio Paraíba do

Sul. O município apresenta população de 23.234 habitantes e a região central e

rural do município estão às margens do rio supracitado.

As amostragens foram realizadas no município de Itaocara, nos seguintes

pontos amostrais: 1) ponto de coleta na região central do município, denominado

“Itaocara”, 2) ponto no distrito de Batatal, 3) ponto no distrito de Portela e 4)

imediatamente abaixo da confluência dos rios Pomba e Paraíba do Sul.
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3.2 - Amostragem

As coletas das amostras foram realizadas em janeiro (período chuvoso) e

junho (período seco) de 2021. Foram realizadas amostragens em 4 pontos de

coleta, sendo estes Batatal, Itaocara, Confluência e Portela (Figura 2).

Figura 2: Mapa do Brasil com destaque na localização da bacia do Rio Paraíba do Sul, com a

localização dos pontos de coleta BA: Batatal; CO: Confluência; IT: Itaocara e PO: Portela.

Fonte: Imagem adaptada do Epsg.io, 2000 e Google Maps

Para as amostragens de água em cada ponto de coleta foram utilizados dois

métodos de coleta, sendo estes: (i) amostragens de 4 L de água, em duplicata, com

auxílio de garrafas de 2 L. As garrafas foram posicionadas com a abertura voltada

contra a correnteza, a fim de diminuir a contaminação por parte do coletor e (ii)

amostragens de MPs com auxílio de uma rede de plâncton, com 30 cm de diâmetro

de abertura x 70 cm de comprimento e malha de 20 μm. Esta foi posicionada com

sua abertura contra a correnteza durante 5 minutos. A amostragem foi realizada em

duplicata e a amostra de água retida no copo coletor foi transferida para outro

recipiente (Figura 3).

23



Figura 3: Processo de coleta com a rede. A)Rede de plâncton; B) Rede de plâncton à 3 cm de

profundidade; C) Amostras de água armazenadas em recipientes de vidro.

Fonte: O autor, 2021.

Todas as amostragens foram realizadas a aproximadamente 10 cm de

profundidade da superfície, sendo todo material coletado encaminhado para o

Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense

Darcy Ribeiro para posterior análise.

3.3 - Análise Laboratorial

As amostras de água foram filtradas com filtro de celulose Whatmann de 47

mm de diâmetro e poro de 0.45 µm, para tal processo 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 (Figura 4).
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Figura 4: Preparo para filtragem do material. A) Filtros de celulose; B) Filtragem a vácuo com

bomba; C) Amostra filtrada.

Fonte: O Autor, 2021

Após o processo de filtração, os filtros foram transferidos para placas de petri

e analisados com auxílio de um estereomicroscópio (ZeissStemi 305

compactstereomicroscope; Zeiss, Thornwood, NY). A identificação e quantificação

dos MPs foi realizada de forma manual com auxílio de pinça e agulha, onde cada

MPs foi classificado de acordo com sua cor e morfotipo (Figura 5).

Figura 5: Estereomicroscópio. Analises das amostras com auxílio óptico.

Fonte: O autor, 2021.
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3.4 - Análises de dados

A abundância de MPs foi definida como o número de partículas plásticas e a

riqueza como o número de morfotipos de MPs em cada amostra. Os testes de

normalidade do resíduo e homocedasticidade dos dados foram realizados e, para

avaliar a diferença na abundância e riqueza de MPs entre os períodos seco e

chuvoso, foi realizado 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.
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4 – RESULTADOS

Foram coletadas um total de 290 partículas plásticas. O período da cheia

apresentou 201 MPs (69,3%) e o período da seca 89 MPs (30,6%). No período da

cheia a maioria dos MPs pertenceu a categoria de fragmentos (n = 124; 61,6%),

seguido de filamentos (n = 77; 38,3%), já no período da seca os filamentos (n = 82;

92,13%) foram os predominantes, seguido dos fragmentos plásticos (n = 7; 7,8%).

Referente a coloração, nove cores foram encontradas, sendo estas: azul, preto,

marrom, verde, amarelo, vermelho, cinza e branco, em ambos os períodos. Além

das cores citadas, foram encontrados fragmentos com ausência de coloração

(transparente) e com várias cores (multicolorido). Os fragmentos encontrados

apresentaram 6 cores diferentes e os filamentos um total de 5 cores (Tabela 1).

Tabela 1: Abundância, morfotipo e coloração dos MPs encontrados em cada ponto de coleta do

trecho baixo do rio Paraíba do Sul de acordo com a sazonalidade. BA = Batatal; CO = Confluência;

IT= Itaocara e PO: Portela.

Microplásticos Cheia Seca
BA CO IT PO TOTAL BA CO IT PO TOTAL

Filamento
Azul 6 3 2 7 18 40 2 2 3 47
Preto 6 3 10 11 30 9 5 2 5 21
Cinza 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Marrom 0 0 8 0 8 0 2 0 0 2
Vermelho 7 0 0 1 8 0 0 3 1 4
Laranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amarelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dourado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branco 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7
Verde 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Transparente 4 0 6 1 11 1 1 3 2 7
Fragmento
Azul 10 5 36 6 57 0 0 3 0 3
Verde 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0
Laranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermelho 7 4 0 0 11 0 0 0 0 0
Branco 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Cinza 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Transparente 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Colorido 37 0 0 7 44 0 0 0 0 0
Amarelo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Total 201 89
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Dentre todas as cores de MPs amostrados, a coloração azul (cheia = 75;

seca = 50), vermelha (cheia = 19; seca = 4) e transparente (cheia = 13; seca = 7)

foram as predominantes encontradas nas duas categorias (filamentos e

fragmentos). Algumas colorações foram encontradas em apenas uma categoria. Na

categoria de filamentos obtivemos as seguintes cores: Preta (cheia = 30; seca = 21)

e marrom (cheia = 8; seca = 2). Na categoria de fragmento temos o Amarelo com

(cheia = 0; seca = 2) e multicolorido (cheia = 44; seca = 0). Não foram encontradas

espuma sintética em nenhuma região amostral (Figura 6).

Figura 6: Abundância relativa (%) das categorias de MPs amostrados no trecho baixo do rio Paraíba
do Sul nos períodos de cheia e seca, de acordo com a sazonalidade.

Fonte: O autor, 2021.

Não houve diferença significativa na abundância de MPs entre os pontos de coleta

(Anova; F = 1,72; p = 0,18) (Figura 7).
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Figura 7. Abundância média de MPs amostrados nos pontos de coleta do trecho baixo do

Rio Paraíba do Sul. BA = Batatal; CO = Confluência; ITA = Itaocara; PO = Portela.

Fonte: O autor, 2021.

Não foram encontradas diferenças significativas na na riqueza de MPs entre os
pontos de coleta (Anova; F = 0,24; p = 0,86) (Figura 8).
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Figura 8: Riqueza média de MPs amostrados nos pontos de coleta do trecho baixo do Rio Paraíba

do Sul. BA = Batatal; CO = Confluência; ITA = Itaocara; PO = Portela.

Fonte: O autor, 2021.

O período da cheia apresentou abundância média (Média = 12) (Teste t; F = 3,46; p =
0,02) e riqueza (Média = 3,5) (Teste t; F = 2,17; p = 0,03) de MPs superior ao período
da seca (MédiaAbundância = 6; MédiaRiqueza = 2) (Figura 9 e 10).

Figura 9: Abundância média de MPs nos períodos de cheia e seca do trecho baixo da bacia do

Paraíba do Sul

30



Fonte: O autor, 2021.

Figura 10: Riqueza média de MPs nos períodos de cheia e seca do trecho baixo da bacia do Paraíba

do Sul

Fonte: O autor, 2021.
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Alguns exemplos de filamentos e fragmentos de MPs amostrados no trecho baixo

do rio Paraíba do Sul (Figura 11).

Figura 11: MPs encontrados nas amostras das coletas caracterizados por microscopia óptica em

tamanhos, cores e formas variadas: A) Fragmento azul (seta azul); B) fragmento multicolorido (seta

preta); C) filamento vermelho e D) filamento preto.

Fonte: O autor, 2021.
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5 – DISCUSSÃO

Os MPs foram encontrados em todos os pontos de coleta no trecho baixo da

bacia do rio Paraíba do Sul, porém não houve diferenças significativas na

abundância e riqueza de MPS entre os pontos de coleta. Os MPs coletados nas

localidades de estudo indicaram a possível existência de lançamento de efluentes

domésticos e industriais no rio analisado. Assim como para nossos resultados,

Ferrari (2019), em estudos no Município de Campo Mourão (Paraná/Brasil),

descreve a presença de MPs nas Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e no

local onde ocorre a liberação dessas águas para os rios, comprovando que a

presença de MPs neste ambiente está ligada ao lançamento de esgoto doméstico.

A introdução dos MPs nos rios pode ocorrer pela ação do vento, lançamento

de águas de galerias pluviais e pelas ETEs. Segundo Lusher (2014), em estudos no

Canal da Mancha (Reino Unido), a abundância de MPs variou consideravelmente de

1Mps/m3 a milhares de MPs/m3. Tais resultados estão relacionados ao sistema de

filtragem do esgoto da localidade, pois os MPs foram encontrados em todas as

localidades do percurso analisado pelo autor supracitado, corroborando com nossos

resultados.

Estahbanati e Fahrenfeld (2016), em estudos nos rios Raritan (Nova Jersey -

EUA), descrevem que todo o esgoto doméstico deveria ser tratado de forma mais

eficiente, a fim de reter as partículas menores e promover a diminuição dos

contaminantes introduzidos em um dado corpo hídrico receptor. A bacia hidrográfica

do rio Paraíba do Sul compreende 184 municípios, porém somente 41 (22%)

possuem pelo menos uma ETE em operação (Santos 2018). O município de

Itaocara não possui ETE, sendo a mais próxima localizada no município de Campos

dos Goytacazes (aproximadamente 102 km de distância). Considerando a baixa

disponibilidade de rede saneamento básico na bacia estudada, inferimos que os

efluentes domésticos e industriais são as principais fontes de MPs no rio Paraíba do

Sul.

Com base nos resultados encontrados, observamos que houve o aumento na

abundância de MPs no período de cheia comparado ao da seca. No período
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chuvoso há o aumento do escoamento superficial, que consequentemente lixivia o

solo marginal dos rios, carregando tais partículas sintéticas para o interior dos

corpos hídricos e eleva a quantidade de MPs nas localidades (MOORE, 2005).

A ausência e/ou a pouca presença de vegetação nas margens dos rios,

assim como o uso inadequado do solo, são fatores que atuam no aumento de MPs

principalmente nos períodos chuvosos. Neste período, a água da chuva precipita em

áreas urbanas, carregando todo o tipo de material para o interior dos corpos hídricos

próximos. Regiões de áreas urbanas e agrícolas possuem potencial de degradação

de corpos hídricos, principalmente quando a região é desprovida de saneamento

básico. Malafaia (2012) relata os constantes impactos ocorridos no rio Paraíba do

Sul, devido ao intenso uso e ocupação do solo que resultou na remoção da

vegetação, que funciona como uma barreira contra resíduos terrestres. Esses

impactos nas margens do rio, promovem a redução da qualidade da água afetando

diretamente a disponibilidade hídrica, as comunidades aquáticas e o abastecimento

humano.

Os MPs identificados em nossa pesquisa possuem características

secundárias (UNEP, 2018), pois tratam-se de resíduos de tecidos e de degradação

de plástico maiores. Estes são originados de processos degradativos, como o

desgaste de pneus e resíduos de lavagem de roupas produzidas com materiais

sintéticos, que provavelmente não são retidos nos filtros das estações de tratamento

por conta de seu tamanho reduzido, destacamos que uma única peça de roupa

pode liberar mais de 1900 microfibras em cada lavagem (BROWNE et al, 2011).

Segundo Feres (2005), um total de 488 empresas estão instaladas no rio

Paraíba do Sul, deste total, 244 afirmaram não fazer qualquer tipo de tratamento de

efluentes. Revelando assim, que metade das indústrias não possuem um plano de

tratamento da água que é retornada para o referido rio, provavelmente contribuindo

para o aumento de MPs.

As fontes de contaminação por MPs não estão somente ligadas a não

retenção das partículas pelas ETEs. Pesquisas realizadas por Cox et al, (2019)

verificaram a existência de partículas plásticas no ar, nos alimentos e bebidas

consumidos pela população dos Estados Unidos. Aproximadamente 52 mil MPs são

ingeridos anualmente pelos norte-americanos, havendo a possibilidade desse
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número ser ainda maior (de 74 mil a 121 mil/anual) quando considerado a

quantidade absorvida por inalação (Cox et al, 2019).

Referente a cor do MPs, foram encontradas diferentes colorações nos

filamentos e fragmentos em ambos os períodos do ciclo hidrológico. A cor azul e

preta foram as mais abundantes, resultado este que também é confirmado por

DANTAS et al., (2012), DESFORGES et al., (2014), AVIO et al., (2015) e DA LUZ

(2018). De acordo com Ryan (2016), a abundância de MPs coloridos é explicada

pela derivação de fragmentos de itens plásticos coloridos (garrafas pet, roupas de

malha sintética, sacolas plásticas) de maior tamanho. Essas partículas podem ser

facilmente ingeridas pelos organismos aquáticos por de ingestão acidental. Os MPs

presentes nos ambientes aquáticos podem conter contaminantes orgânicos como

bifenilospoliclorados (PCBs), aromáticos policíclicos hidrocarbonetos,

hidrocarbonetos de petróleo, pesticidas organoclorados, difeniléterespolibromados,

alquilfenóis e bisfenol (Teutenet al, 2009). A coloração dos plásticos é oriunda de

diversas substâncias e reações químicas, esta coloração é mantida mesmo após o

processo de degradação dos plásticos (formação de fragmentos e fibras) (COLE,

2014).

Segundo Syberget al, (2015) os MPs transparentes são resíduos de

atividades de pesca e de aquicultura, sendo estas importantes fontes de introdução

de partículas plásticas em ambientes aquáticos. Isso pode ser evidenciado em

nossos resultados, com a presença de MPs transparentes, visto que atividades de

pesca são comuns na bacia do rio Paraíba do Sul.

Diante das características e coloração das amostras encontradas na presente

pesquisa, destacamos que o processo de fragmentação pode ser influenciado pela

exposição à luz e raios ultravioletas, mudanças de temperatura, fatores físicos

(THOMPSON et al., 2004; BROWNE, 2007; PEREIRA; TURRA, 2011), e

propriedades hidrofílicas e oxidantes presentes na água (BROWNE, 2007; MOORE,

2008; WILCOX, 2015). Esses fatores têm a capacidade de induzir a quebra de

ligações químicas do plástico, fazendo com que o material reduza o seu tamanho

(IVAR et al, 2011).

. Alguns autores relatam que as localidades com maior densidade

populacional, apresentam maior quantitativo de MPs (BARNES, 2005; MOORE et
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al., 2005; HIDALGO-RUZ et al., 2012; DRIS et al., 2015). A concentração média de

MPs para ambos os períodos analisados em nossa pesquisa foi de 2 MPs/m3, já o

período de seca apresentou 1MP/m 3 e o de cheia aproximadamente 3MPs/m3.

Nossos resultados apresentaram concentrações próximas aos de Wang (2017), que

em estudos em 20 lagos e 2 rios no interior da China (província de Wuhan),

encontraram em média de 2,68 – 3,36MP/m3.

Fischer (2016), no Lago da Bolsema (Itália), relatou a concentração de

0,82MPs/m3 - 4,41MPs/m3, em uma escala temporal. Avaliando ainda a

concentração de MPs encontrados, o estudo de Bertoldi (2020) no Lago Guaíba

(Porto Alegre/Brasil), também corroboram com nossos resultados com a obtenção

de abundância de 0,82MPs/m3 – 4,41MPs/m3 em todos os pontos de coleta do lago.

Diante do pressuposto podemos considerar que a ocorrência de MPs no rio

Paraíba do sul tem forte influência da sazonalidade, regime hidrológico da bacia,

bem como as atividades antrópicas locais. Destacamos que mesmo com a

ocorrência de baixas concentrações de tais partículas sintéticas nas amostras, um

alerta se acende referente ao impacto dos MPs em ambientes de água doce. Mais

estudos nessa temática são necessários para maior abrangência e compreensão da

dinâmica do MPs na bacia do rio Paraíba do Sul.
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo avaliou a influência da sazonalidade e espacialidade na

abundância e riqueza de MPs no trecho baixo da bacia do rio Paraíba do Sul. A

ocorrência de MPs nos pontos de coleta foi de 100%. Destacamos que as principais

fontes de contaminação de MPs no rio Paraíba do Sul, são relacionadas a ausência

de ETEs nos municípios, promovendo a descarga in natura de esgoto doméstico no

corpo hídrico; a presença de diversas indústrias localizadas ao longo do percurso do

rio, que não se preocupam com o tratamento de seus efluentes e o desmatamento

das margens do rio, que retira a capacidade de retenção de partículas para o interior

do rio.

Considerando que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, e

menos de 2% do total produzido é reciclado, é urgente o monitoramento de tal

impacto no ambiente, assim como o desenvolvimento de políticas públicas que

atuem na não introdução dos MPs no ambiente.

37



8- REFERÊNCIAS

AGEVAP – Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba

do Sul. Relatório Técnico - Bacia do Rio Paraíba do Sul – Subsídios às Ações de

Melhoria da Gestão. Resende, 2011. Disponível em: <

http://www.ceivap.org.br/downloads2011/4-Rel2010SituRes.pdf >. Acesso em: 13 de

novembro 2021.

ANA - Agência Nacional das Águas. 2015. Brasília, DF. Plano de Ações

Complementares para a Gestão da Crise Hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

58p. Disponível em:

<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/TransposicaoPBS/PlanodeAcoesComple

mentaresp araaGestaodaCriseHidricanaPBS.pdf >. Acesso em: 13 de novembro

2021.

ANA - Agência Nacional de Águas. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que

faz? Brasília: SAG, 2011. 64p.

ANDERSON, Julie C.; PARK, Bradley J.; PALACE, Vince P. Microplastics in aquatic

environments: implications for Canadian ecosystems. Environmental Pollution, v.

218, p. 269-280, 2016.

ANDRADY, A.L., 2011. Microplastics in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 62,

1596–1605.

ARTHUR, C.; BAKER, J. E.; BAMFORD, H. A.. Proceedings of the International

Research Workshop on the Occurrence, Effects, and Fate of Microplastic Marine

Debris. 2009. Disponível em: Acesso em: 24 out. 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO. Perfil 2016. São

Paulo: ABIPLAST, 2016.

38



ATLAS DO PLÁSTICO: Fatos e números sobre o mundo dos polímeros sintéticos /

organização Marcelo Montenegro, Manoela Vianna , Daisy Bispo Teles. 1. ed. Rio

de Janeiro: Fundação HeirichBöll, 2020. ISBN 978-65-87665-02-3.

BARNES, David KA et al. Accumulation and fragmentation of plastic debris in global

environments. Philosophical transactions of the royal society B: biological sciences,

v. 364, n. 1526, p. 1985-1998, 2009.

BAULCH, S. Avaliando os impactos dos detritos marinhos nos cetáceos Polui. Bull.,

80 (2014), pp. 210-221

BESSELING, B. Wang, M. Lurling, A.A. KoelmansNanoplástico afeta o crescimento

do S. obliquus e a reprodução de D. magnaEnviron. Sci. Technol., 48 (2014), pp.

12336-12343

BROWNE, Mark Anthony et al. Accumulation of microplastic on shorelines woldwide:

sources and sinks. Environmental science&technology, v. 45, n. 21, p. 9175-9179,

2011.

CEIVAP – Comitê para integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

2006. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – Diagnóstico

dos Recursos Hídricos. Resende, RJ: COPPETEC. 201p. Disponível

em:<http://www.ceivap.org.br/downloads/PSR-010-R0.pdf >. Acesso em: 15 de

novembro 2021.

CEIVAP – Comitê para integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

2007. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Análise dos

Impactos e das Medidas Mitigadoras que envolvem a Construção e Operação de

Usinas Hidrelétricas. Resende, RJ: COPPETEC. 42p. Disponível em: <

http://www.ceivap.org.br/downloads/PSRRE-009-R1.pdf >. Acessoem: Acessoem:

15 de novembro 2021.

39



CHAE, Y.; AN, Y. J. Effects of micro- and nanoplastics on aquatic ecosystems:

current research trends and perspectives. Marine Pollution Bulletin, v. 124, p.

624-632, 2017.

CINTRA, Luana Santana et al. Monitoramento de parâmetros de qualidade da água

do rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes–RJ. Holos, v. 5, p. 1-16, 2020.

COLE, M., LINDEQUE, P., HALSBAND, C. & GALLOWAY, T. S; Microplastics as

contaminants in the marine environment: A review. Marine PollutionBulletin, v.62 ,

n.12. pp 2588-259762 ,2011. Disponível em:

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.09.025 Acesso em: 10/01/2021.

COLE, M., LINDEQUE, P., HALSBAND, C., GALLOWAY, T.S., 2011. Microplastics as

contaminants in the marine environment: a review. Mar. Pollut. Bull. 62, 2588– 2597.

COLEGIADA, Diretoria et al. Agência Nacional de Águas-ANA.

DE ALMEIDA Santana, Gildo Rafael; SANTOS, Eliane Barbosa; DA SILVA, Maria

Gertrudes Alvarez Justi. Caracterização Espaço-Temporal das Secas na Bacia do

Rio Paraíba do Sul. Anuário do Instituto de Geociências, v. 43, n. 4, p. 364-375,

2020.

DE AVELLAR, Roberto Gomes. Rio Paraíba do Sul–Sua Importância como Recurso

Hídrico e os Impactos de sua Exploração em Relação aos Usos Múltiplos. 2015.

DERRAIK, J. G. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review.

Marine Pollution Bulletin, v. 44, 2002.

EERKES-MEDRANO, Dafne; THOMPSON, Richard C.; ALDRIDGE, David C.

Microplastics in freshwater systems: a review of the emerging threats, identification

of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Waterresearch, v. 75, p.

63-82, 2015.

40



ESTEVES, K. E. & ARANHA, J. M. R. Ecologia trófica de peixes de riachos. In.

CARAMASCHI, E. P.; MAZZONI, R. & PERES-NETO, P. R. (Eds.). Ecologia de

peixes de riachos. Oecologia Brasiliensis. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, v. 6,

p. 157-182, 1999.

FERES, José Gustavo et al. Demanda por água e custo de controle da poluição

hídrica nas indústrias da bacia do rio Paraíba do Sul. 2005.

FERRARI, Matheus Feza. Avaliação da presença de microplásticos em esgoto

sanitário do município de Campo Mourão–PR. 2019. Trabalho de Conclusão de

Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

FREE, Christopher M. et al. High-levels of microplastic pollution in a large, remote,

mountain lake. Marine pollution bulletin, v. 85, n. 1, p. 156-163, 2014.

HORTON, Alice A. et al. Microplastics in freshwater and terrestrial environments:

evaluating the current understanding to identify the knowledge gaps and future

research priorities. Science of the total environment, v. 586, p. 127-141, 2017.

LEAL FILHO, Walter et al. An overview of the problems posed by plastic products

and the role of extended producer responsibility in

Europe. Journalofcleanerproduction, v. 214, p. 550-558, 2019.

LEITE, Adriana Filgueira. Estruturas hidráulicas, gestão dos recursos hídricos e

desastres relacionados à água na região do baixo rio Paraíba do Sul (estado do Rio

de Janeiro): Uma análise fundamentada no desastre deflagrado pela inundação de

2007. AMBIENTES: Revista de Geografia e Ecologia Política, v. 1, n. 1, p. 146,

2019.

LUSHER et al., 2013 A.L. LUSHER, M. MCHUGH, R.C. Thompson. Ocorrência de

microplásticos no trato gastrointestinal de peixes pelagicos e demersais do Canal da

Mancha Polui. Bull., 67 (2013), pp. 94-99

41



MACHADO, PAL. Gerenciamento de recursos hídricos: a Lei 9.433/97. Gestão de

Recursos Hídricos: Aspectos Legais, Econômicos e Sociais, v. 1, 2000.

MALAFAIA, J. P.; MIRANDA, A. C.; GOMES, H. P. A Bacia do Rio Paraíba do Sul:

cenário de uma atividade de EA a partir de problemas ambientais. ANAP Brasil, v. 5,

n. 5, p. 1- 12, 2012.

MARENGO, José A.; ALVES, Lincoln Muniz. Tendências hidrológicas da bacia do rio

Paraíba do Sul. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 2, p. 215-226, 2005.

MOORE, C. J; LATTIN, G. L; ZELLERS, A.F. (2005). Working our way upstream: a

snapshot of land-based contributions of plastic and other trash to coastal waters and

beaches of southern California. Algalita Marine Research Foundation, 148 N. Marina

Drive, Long Beach, CA 90803, USA.

NIED, Thaysa Natacha et al. Implementação de ação educativa de educação

ambiental envolvendo microplásticos para estudantes do ensino fundamental. 2017.

OGATA, Y. et al. International Pellet Watch: Global monitoring of persistent organic

pollutants (POPs) in coastal waters. 1. Initial phase data on PCBs, DDTs, and HCHs.

Marine Pollution Bulletin, v. 58, n. 10, p. 1437-1446, 2009.

PAPPIS, Thatiane; KAPUSTA, Simone Caterina; OJEDA, Telmo. Metodologia de

extração de microplásticos associados a sedimentos de ambientes de água

doce. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 26, p. 749-756, 2021.

PRADO, Luana Catherine Gomes. Tamanho de rede faz a diferença?: densidade de

microplásticos em um estuário tropical raso (Rio Piranji, Ceará, Brasil). 2021.

42



RYAN, P.G., MOORE ,C. J.; FRANEKER, J.A; MOLONEY, C.L. Monitoring the

abundance of plastic debris in the marine environment. Philosophical Transactions of

the Royal Society B: Biological Sciences, 364 (2009), pp. 1999 - 2012.

SANTOS, Ana Silvia Pereira et al. Capacidade de reuso de efluentes de Estações

de Tratamento de Esgoto na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. Semioses, v. 12,

n. 3, p. 16-33, 2018.

SENNA, J.F. O Aproveitamento Múltiplo do Rio Paraíba do Sul. Revista Memo,

Niterói, ed. 7, pp. 32-36, maio, 2011.

SIGHICELLI, Maria et al. Microplastic pollution in the surface waters of Italian

Subalpine Lakes. Environmental Pollution, v. 236, p. 645-651, 2018.

SILVA, P. P. G. Contaminação e toxicidade de microplásticos em uma área de

proteção marinha costeira 85f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

SOUZA, Gleice Rodrigues de et al. Avaliação da poluição por microplásticos nas

águas do Igarapé do Mindu, no ambiente urbano de Manaus. 2020.

SYBERG, et al.Microplásticos: abordando o risco ecológico através de lições
aprendidas. Environ. Toxicol, toxicol. Chem. v. 34, p. 945-953, 2015.

TEUTEN, Emma L. et al. Transport and release of chemicals from plastics to the

environment and to wildlife. Philosophical transactions of the royal society B:

biological sciences, v. 364, n. 1526, p. 2027-2045, 2009.

VAZ, V. A Represa de Ribeirão das Lajes e os efeitos sócio espaciais no planalto da

serra do mar no sul do estado do Rio de Janeiro. Simpósio

Inter-NacionalGlolización, Innovación y Construcción de Redes Técnicas Urbanas

em América y Europa, v. 1930, 1890.

43



WANG, Fang et al. Occurrence and distribution of microplastics in domestic,

industrial, agricultural and aquacultural wastewater sources: A case study in

Changzhou, China. WaterResearch, v. 182, p. 115956, 2020.

44


