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INTRODUÇÃO: 

Os microplásticos são partículas de materiais sintéticos poliméricos com dimensões menores a 5 mm. Os plásticos se fazem 

presentes em muitos contextos do cotidiano do ser humano, uma vez que é um material de boa durabilidade e maleabilidade, podendo ser 

aplicado em uma vasta área de produtos. Na conjuntura do século XXI, estas partículas vêm trazendo uma grande problemática em relação 

ao seu descarte no meio ambiente, pois estes estão relacionados à contaminação de ecossistemas e interferem na vida de inúmeros seres vivos, 

principalmente de ambientes aquáticos.  

O Ribeirão das Pedras está localizado no município de Campinas, SP, e é uma sub-bacia do Ribeirão das Anhumas, escoando águas 

do Distrito de Barão Geraldo e seus entornos. Nessa região, localizam-se campi de instituições de ensino, pesquisa, complexos industriais e 

grandes espaços comerciais, possuindo cerca de mais de 1200 hab/km 2 em sua área (DAGNINO, 2007). Neste contexto, o Ribeirão é exposto 

a diversos riscos ambientais, relacionados com o uso de agrotóxicos na região de cultivo agrícola e o descarte de lixo e saneamento básico 

das áreas urbanizadas (DAGNINO, 2007). 

Para propor soluções a esse impasse, é necessário a realização de um estudo sobre a presença de microplásticos nessas regiões, 

analisando seu nível de contaminação e correlacionando com o grau de urbanização dessa localidade, traçando, assim, o perfil deste sistema. 

Desta maneira, este trabalho tem como propósito avaliar a poluição em diferentes sistemas de água doce ao redor do mundo, associando esses 

resultados com seu grau de urbanização, e realizar um estudo de caso da presença de microplásticos no Ribeirão das Pedras, em Campinas, 

SP.   

METODOLOGIA: 

Para satisfazer o objetivo do projeto, este foi dividido em duas etapas: a primeira referente a uma revisão bibliográfica sistemática 

na literatura com uma tabulação de dados de sistemas de água doce e a segunda, a uma amostragem no Ribeirão das Pedras para identificar, 

quantificar e caracterizar a quantidade de microplásticos presente neste rio, além de relacionar os dados encontrados com o a região em seu 

entorno e a revisão bibliográfica realizada. 

 Para a primeira etapa, de revisão bibliográfica na literatura, foram buscados dados de contaminações de microplásticos em rios de 

variadas extensões ao redor do mundo. Utilizando a plataforma Web of Science, foram pesquisados artigos que avaliam a abundância e 

ocorrência de microplásticos em sistemas de água doce, com o uso de palavras-chaves, como "microplastics", "freshwater", "river", 

"abundance", "presence". Cerca de 80 artigos foram revisados e, após triagem em relação aos dados necessários para a análise, foram 

utilizados 34 artigos. A coleta de dados foi dividida em categorias específicas: localidade, extensão do rio, quantidade de MP (item/kg), tipo 

de MP predominante (5 categorias – fibra, fragmento s, filamentos, pellets, esferas), modo de preparo da amostra e o método de identificação. 

Finalmente, foram feitas a comparação e a montagem de gráficos a partir dos resultados coletados dos rios e previsão do método a se utilizar 

no futuro estudo de caso no Ribeirão das Pedras. 
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Para a segunda etapa, de amostragem, foram realizadas duas coletas de amostras no Ribeirão das Pedras, uma em maio e outra em 

julho de 2022. Abaixo, observa-se um mapa que mostra o curso do Ribeirão da Pedras e seu entorno, além de alguns pontos de interesse para 

a coleta. 

 

Figura 1:O mapa ilustra parte da cidade de Campinas e do distrito de Barão Geraldo, por onde passa o Ribeirão das Pedras (identificado em azul). Em 

amarelo foram marcados os pontos de coleta (o ponto mais acima no mapa é a foz e abaixo, a nascente). Fonte: Google Earth 

A partir desse mapa, foram escolhidos 3 pontos, nos quais ocorreram as coletas de amostras: 

1. P1 - na “nascente”; área pouco poluída; 

2. P2 - no curso do rio, com influência das áreas agrícolas; 

3. P3 - no curso do rio, com influência das áreas urbanizadas. 

Para cada amostragem, foram coletados 200 L de água em cada ponto, utilizando de um balde, uma corda, e uma peneira de 60 

micrometros para cada amostra. 

  
 

Figura 2: Fotografias da coleta realizadas nas amostragens, em maio e julho de 2022 

 

Com as amostras coletadas nas peneiras, foi necessário realizar o tratamento das amostras para elas poderem ser analisadas no 

microscópio, seguindo as seguintes etapas: 

a. Lavagem das peneiras com água Milli-Q para a separação dos resíduos sobrepostos sobre o filtro; 
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b. Digestão por 24h com peróxido de hidrogênio (H2O2) para a eliminação da matéria orgânica presente na amostra, seguida de uma 

filtração a vácuo para retirar o peróxido; 

c. Densidade por 24h com iodeto de sódio (NaI) para separação dos microplásticos, retidos na superfície, seguido de filtração a vácuo 

para retirar o NaI e armazenar dos MPs no filtro, pronto para análise 

Após este tratamento, as amostras podem ser analisadas por microscopia e ser identificada e caracterizada. 

RESULTADOS E PRÓXIMOS PASSOS: 

Após a revisão dos artigos, foram estudados e tabuladas informações sobre 38 rios e suas respectivas contaminações com 

microplásticos, incluindo suas quantidades e características, como mostram os gráficos abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Gráfico de disco que relaciona, em grupos, as extensões 
dos rios estudados. 

Figura 5 - Gráfico de disco que evidencia os países nos quais os sistemas de 
água doce foram estudados. 

Figura 3 - Gráfico de colunas da ocorrência de microplásticos em sistemas de água doce ao redor do mundo. 

Figura 3 - Gráfico de barras da ocorrência de microplásticos em sistemas de água doce ao redor do mundo. 
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   Assim, a partir da revisão na literatura, conclui-se que a contaminação de microplásticos em sistemas de água doce possui 

diferentes comportamentos e padrões dependendo do contexto que este está inserido, como é evidenciado nas diferentes quantidades de MPs 

encontrados em cada um deles e a diversidade de extensões e países presentes na revisão (Figura 3, 4 e 5). Dos rios estudados,  predomina-

se a contaminação por fibras, seguida de fragmentos e filamentos, respectivamente (Figura 6). Além disso, também se infere a maior 

ocorrência de polietileno (PE) e polipropileno (PP) dentro os polímeros na caracterização dos MPs (Figura 7). Para uma melhor comparação 

com o Ribeirão das Pedras, onde foi feita a amostragem, foram selecionados cinco sistemas de tamanho e entorno semelhantes para a 

realização da análise estatística, com seus dados tabulados na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Sistemas de água doce selecionados para análise estatística com o Ribeirão das Pedras. 

 País Extensão (km) Quant. de MPs (Item/kg) Quant. de MPs (Item/L) 

Rio Bloukrans  África do Sul 40 83,2 (6,3–160,1) - 

Rio Antuã  Portugal 38 143,5 (18-269) 0,6615 (0,058–1,265) 

Riacho Six Mile  EUA 32 10 (0-20) 5,5 (1-10) 

Rio Kelvin  UK 34 296,5 (161-432) - 

Rio Yongfeng  China 7 38,5 (5-72) - 

 

 Desta maneira, com a realização de mais uma amostragem no Ribeirão das Pedras em agosto de 2022 e a identificação e 

caracterização dos microplásticos coletados nas amostragens feitas, será feita a análise estatística para compreender o padrão de contaminação 

do Ribeirão das Pedras e sua relação com seu entorno, além da comparação com os sistemas semelhantes ao seu. 
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