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1. INTRODUÇÃO: 

Os plásticos representam uma classe de polímeros sintéticos que, devido sua maleabilidade e 

versatilidade de aplicação, se faz presente em diversos setores da sociedade atual, apresentando 

crescimento contínuo da produção com o passar das décadas.1 Entretanto, o tratamento dos resíduos 

plásticos ainda é insatisfatório, resultando em uma elevada porcentagem destes depositada de forma 

irregular, em aterros ou em áreas não próprias para este fim. Dentre os polímeros termoplásticos mais 

encontrados no meio ambiente, destacam-se o polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS), 

policloreto de vinila (PVC), politereftalato de etileno (PET) e a poliamida (PA).2 

Devido aos impactos ambientais e ecológicos, a poluição plástica tem se tornado peça central em 

diversas pesquisas ambientais ao redor do mundo. Um foco especial destes estudos são as matrizes 

aquáticas, já que o destino majoritário destes resíduos são os corpos de água doce e os oceanos.3,4 Dentre 

os estudos que buscam compreender os impactos atuais e futuros deste problema, um novo enfoque foi 

tomado: a análise quanto a presença de microplásticos (MP) nas diversas matrizes do meio ambiente. 

Microplásticos são definidos como partículas de polímeros orgânicos sintéticos com tamanho inferior a 

5mm. No meio ambiente, os microplásticos podem ser encontrados em diferentes estruturas e tamanho, 

sendo classificados como fibras, pellets, fragmentos ou filmes. A elevada presença de microplásticos em 

rios e oceanos apresenta riscos claros a diversos níveis dos ecossistemas aquáticos, desde efeitos diretos, 

como o sufocamento, obstrução dos organismos e estresse, até efeitos fisiológicos, como as alterações 

hormonais, mudanças nos processos de produção de enzimas e no crescimento. Além disso, devido à 

bioacumulação destes compostos, estes riscos também devem ser considerados para os organismos no 

topo da cadeia alimentar, como crustáceos e peixes e, consequentemente, o ser humano.5,6 

Os MP estão presentes em diversos produtos cotidianos, como sabonetes, esfoliantes, cosméticos, 

nas indústrias farmacêuticas e química, como matéria-prima (pellets) e abrasivos, além da liberação por 

lixiviação de fibras têxteis nos processos de lavagem de tecidos sintéticos. Portanto, um destino direto 

destas partículas são os esgotos domésticos e industriais. Os processos de tratamento atuais das Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE) não buscam a remoção destas partículas dos seus efluentes, despejando-

as, portanto, nos rios. As ETE já são tidas como uma das principais fontes de MP em corpos de água doce.7 

Ainda são poucos os estudos quanto à ocorrência de MP em ETE e não há um padrão para as 

análises realizadas, o que dificulta uma comparação mais direta dos dados já existentes na literatura. A 

variação das metodologias empregadas nos estudos é significativa: desde diferentes formas de coleta das 

amostras, diferentes métodos de detecção e classificação até diferenças nas formas de reportar os 

resultados obtidos (visto que podem ser reportados por massa, contagem de partículas ou apenas 

identificação destas).  

Neste sentido, foi realizada uma revisão sistemática da literatura existente do tema, buscando 

compreender o atual cenário dos estudos, evidenciando e agrupando aqueles que apresentem metodologias 
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semelhantes. Desta forma, foi possível a definição de parâmetros para a condução de novos estudos, 

favorecendo uma comparação efetiva quanto aos resultados obtidos com o cenário global da busca e o 

registro das tendências observadas na literatura para a presente discussão. 

 

2. METODOLOGIA: 
O banco de dados utilizado foi dos artigos indexados no Web Of Science, partindo das palavras-

chave “microplastic” ou “microplastics”, “WWTP” ou “Wastewater Treatment Plant”, “effluents” e 

“occurrence” e combinações destas. Foram considerados artigos publicados até o ano de 2021, 

desconsiderando artigos classificados como revisões ou estudos em plantas piloto ou laboratoriais.  

A busca visou a observação e tabulação das seguintes informações nos estudos presentes na atual 

literatura: Local e ano de publicação; Tipo de tratamento da planta analisada; Vazão/tamanho da estação; 

Origem do afluente (doméstico e/ou industrial); Estágio de tratamento coletados; Volume de amostra 

coletada; Preparo de amostras; Método de identificação e caracterização química; Quantificação de MP; 

Eficiência de retenção.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

3.1. Distribuição dos estudos 

A partir dos dados encontrados, tem-se que a distribuição dos estudos presentes na literatura quanto a 

ocorrência de microplásticos ocorre conforme Figura 1. Geograficamente, há uma maior presença dos 

estudos na China e na América do Norte, além de alguns outros registros em outras partes da Ásia, Europa 

e Oceania. Na América do Sul, apenas um estudo foi encontrado, no Uruguai.5 Ao analisar a tendência do 

número de artigos publicados por ano, tem-se o a constatação que se trata de um tópico recente e atual, 

com os primeiros estudos encontrados datando 2015, e apresenta uma crescente nos números de 

publicações ao longo dos anos, com uma exceção para o ano de 2021, podendo-se atribuir esta quebra à 

possíveis limitações às realizações e continuação dos estudos devido às restrições impostas em decorrência 

da pandemia ao redor do mundo. 

Figura 1: Distribuição (A) geográfica e (B) cronológica dos estudos quanto à ocorrência de microplásticos em estações de 

tratamento de esgoto. Fonte: Arquivo pessoal. 

3.2. Perfil dos MPs no efluente 

Outro retorno obtido da tabulação é quanto ao perfil dos microplásticos encontrados no efluente 

das estações estudadas. Quanto ao formato, tem-se a ocorrência simultânea de diversos formatos de MP 

nos efluentes (como fibras, fragmentos, filmes, esferas/microbeads, espumas, entre outros). Assim, 

tomando apenas a estrutura relatada como predominante em cada um dos efluentes apresentados, tem-se 

a distribuição apresentada na Figura 2(A), se fazendo evidente predominância de fibras na matriz 

analisada, apontada como principal estrutura de MP em 67% das estações registradas pelos estudos. Tem-

se também uma análise quanto à composição química das partículas encontradas nos 56 estudos tabulados, 

apresentada na Figura 2(B). Aqui, tem-se o registro não apenas do polímero apontado como predominante 

em cada estação, mas sim dos polímeros tidos como significativos nas análises de cada um dos estudos. 

O parâmetro quanto ao que tornaria um polímero significativo foi tomado de acordo com cada estudo e o 
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grupo de dados fornecido por este, principalmente através do contraste das diferentes concentrações de 

estruturas em um mesmo resultado. Com isso, tem-se que polietileno (PE), polipropileno (PP), 

politereftalato de etileno (PET) e poliestireno (PS) são as cadeias poliméricas mais presentes como 

significativas nos estudos realizados. 

Figura 2: Perfil dos MPs encontrados nos efluentes das estações de tratamento de esgoto de acordo com (A) estrutura e (B) 

composição química. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

3.3. Métodos de identificação e caracterização 

Tem-se também que os métodos mais empregados para a caracterização química das partículas 

encontradas são o FTIR e Raman, conforme apresentado na Figura 3(A), e, como descrito por Lares et 

al.8, ambos apresentam capacidade de caracterização adequada para as análises propostas. Além disso, é 

usual a identificação não apenas por inspeção visual, mas sim com o auxílio de um equipamento de 

microscopia óptica, visto Figura 3(B). Este uso é fundamental ao considerar que, ao analisar o efluente, 

tem-se a tendência de uma maior presença de MPs compreendidos em faixas de tamanho cada vez 

inferiores, pois parte dos MP de maior diâmetro são retidos em etapas convencionais de algumas estações. 

Embora estas observações necessitem de uma maior instrumentação para a identificação, são fundamentais 

para se estabelecer a discussão quanto ao perfil e ocorrência dos MPs encontrados nas análises. A Figura 

4 apresenta, com base no limite de detecção de cada metodologia apresentada, a capacidade dos artigos 

em trabalhar com faixas inferiores de tamanho destas partículas, evidenciando que apenas uma pequena 

parcela dos estudos atuais consegue realizar a quantificação de microplásticos inferiores a 10µm.  

 

Figura 3: Métodos empregados nos artigos para (A) caracterização química e (B) identificação dos microplásticos 

no efluente. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4: Tamanho dos microplásticos incluídos nas análises dos estudos. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.4. Amostragem e preparo de amostras 

Como os estudos atualmente não apresentam uma padronização quanto a forma de condução para 

as análises, tem-se como foco para estas observações tanto a tendência de quais as metodologias adotadas 

por eles e as discussões apresentadas pelos autores quanto a possíveis problemas ou adaptações necessárias 

às estas para que sejam adequadas para o estudo da matriz de interesse.  

Chan et al.9 evidenciam em seu estudo a relação de linearidade entre a quantidade de MP no 

efluente e o volume coletado da matriz para a análise. Ao estudar a relação em coletas de 1, 3, 5 e 10 litros, 

apresentam que, embora a linearidade seja satisfatória para todos os cenários, os maiores volumes 

apresentaram uma variância menos significativa, levando a conclusão de que um volume mínimo indicado 

para as análises seria superior a 5 L de efluente. Já Dyachenko et al.10 apresentam a influência do horário 

da coleta nos resultados observados, tendo em vista que o fluxo e o perfil do afluente que chega à estação 

é um produto das atividades urbanas desenvolvidas ao longo do dia. Assim, ao realizar a coleta em apenas 

uma janela limitada de tempo, tem-se a possibilidade de uma quantificação não fiel ao de quanto de 

microplásticos são liberados pela estação em uma janela de 24 horas. Logo, o mais adequado para realizar 

esta coleta seria considerando um período maior de amostragem (próximo a 24h), evitando um possível 

erro na extrapolação do resultado para a obtenção do fluxo diário de MPs no efluente. 

Tem-se também a análise quanto a interferência sazonal nesta quantificação, também em 

decorrência na variação das atividades humanas desenvolvidas em cada estação. Petroody et al.11 apontam 

que esta variação sazonal não é estatisticamente significativa, ou seja, a amostragem não precisa ser 

realizada em longos períodos de meses para ser tomada como significativa para a representação desta 

ocorrência.  

No preparo de amostras é possível observar uma maior similaridade entre os estudos de modo 

geral, realizando uma etapa de digestão dos sólidos suspensos e uma separação por densidade. Na 

possibilidade de coleta de outros estágios de tratamento, e não apenas o efluente, pode-se fazer necessário 

a aplicação de uma digestão mais exaustiva, devido ao maior número de compostos sólidos orgânicos 

presentes na matriz. Além disso, Ding et al.12 realizaram um estudo comparativo quanto à taxa de 

recuperação apresentada por diferentes métodos de digestão. As digestões ácida e básica apresentaram 

taxas inferiores de recuperação das partículas e apresentaram dados sobre a estrutura delas, prejudicando 

a análise quanto ao perfil dos MPs. A digestão por H2O2 (30%), a mais aplicada nos estudos atualmente, 

apresenta uma taxa de recuperação satisfatória e, mesmo sendo reportada como responsável por pequenos 

danos nas estruturas dos polímeros, é tida como adequada para o preparo destas amostras. A conclusão 

obtida pelo grupo é que a digestão enzimática apresenta a melhor taxa de recuperação dentre as estudadas 

e se mostrou menos danosa aos MPs, sendo tomada como a ideal a ser adotada para o preparo de amostras 

destes estudos.  
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4. CONCLUSÕES: 

A presente revisão sistemática da bibliografia possibilitou, dentro do esperado, a obtenção de um 

perfil quanto a distribuição dos estudos, a forma que são realizados e as características dos microplásticos 

encontrados no efluente das estações de tratamento de esgoto estudadas. Tem-se também a determinação 

da metodologia mais apropriada para a condução de novos estudos dentro da temática, possibilitando a 

condução de futuros estudos em território nacional. 
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