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INTRODUÇÃO: 

O plástico se tornou um material amplamente utilizado por diversos setores devido às suas características, tais 

como alta resistência, leveza e baixo valor agregado, tendo atingido uma produção mundial superior a 367 milhões 

de toneladas em 2020 (Plastics Europe, 2020). Porém, a utilização desse material de pouca vida útil e de difícil 

degradação quando descartado ocasionou problemas inerentes ao gerenciamento de seus resíduos, cujos índices de 

reciclagem ainda são muito baixos – entre 6% e 26%. Consequentemente, é possível identificar a presença de 

plásticos em diversos meios naturais, gerando grande impacto para o meio biótico, com potenciais danos à saúde 

humana. 

Os plásticos possuem características heterogêneas quanto ao polímero de origem (polietileno – PE, 

polipropileno – PP, poliestireno – PS, poliuretano – PU, poliéster – PEST, dentre outros), forma (fibras, esferas ou 

fragmentos) e tamanho (variando entre tamanhos visíveis a olho nu até nanopartículas), influenciando diretamente 

o seu comportamento e degradação no ambiente  (LAPOINTE; FARNER; HERNANDEZ; TUFENKJI, 2020) que, 

por sua vez, são dependentes dos fatores ambientais aos quais são expostos, como abrasão e fotodegradação, por 

exemplo (ALIMI; BUDARZ; HERNANDEZ; TUFENKJI, 2018). 

Microplásticos (MPs) são partículas plásticas de tamanhos superiores a 1 µm e inferiores a 5 mm cujo 

comportamento no ambiente, em relação a deposição e a agregação, está relacionado às características do polímero 

de origem e ao meio no qual estão inseridos (ALIMI; BUDARZ; HERNANDEZ; TUFENKJI et al., 2018). Além 

da difícil degradação (GEWERT; PLASSMANN; MACLEOD, 2015), alguns trabalhos relatam os riscos inerentes 

à ingestão de microplásticos, dentre os quais merece destaque a capacidade de adsorver e transportar poluentes 

perigosos que bioacumulam-se nos organismos (ANDRADY, 2011; BOND; FERRANDIZ-MAS; FELIPE-

SOTELO; VAN SEBILLE, 2018 apud ARAÚJO, 2022). Por conseguinte, nos últimos anos foram intensificadas as 

pesquisas relacionadas a métodos de remoção de MPs em estações de tratamento de água (ETAs), compostos 

principalmente por estudos em escala de bancada (MA; XUE; DING; HU et al., 2019), cuja representatividade à 

escala real pode ser questionada (ARAÚJO, 2022). 

Nesse contexto, o presente estudo buscou analisar o comportamento de microplásticos em matrizes aquosas 

reais e artificiais submetidas a processos unitários componentes do tratamento convencional de água para consumo 

humano, identificando a representatividade e a aplicabilidade de pesquisas em escala de bancada (laboratorial) à 

escala real no que concerne à remoção de microplásticos em estações de tratamento de água (ETAs). 

METODOLOGIA: 
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Foram executados ensaios de tratabilidade de água em aparelho de Jar-Test, simulando os processos unitários 

de coagulação, floculação e sedimentação em três matrizes aquosas distintas, duas artificiais (preparadas a partir de 

água destilada e água subterrânea oriunda de um poço tubular profundo localizado nas imediações do Instituto de 

Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp) e uma real (água superficial do Rio Jundiaí, coletada 

na altura do município de Salto – SP, em trecho classificado como Classe 3, da Resolução Conama 357 (BRASIL, 

2005)). As eficiências de remoção dos tratamentos aplicados foram obtidas em função da turbidez e da cor aparente 

remanescentes e as águas de estudo foram caracterizadas quanto aos parâmetros alcalinidade total, pH e potencial 

zeta (PZ). 

Preparação de Soluções-padrão:  

Foram preparadas 5 soluções padrões a fim de fixar os parâmetros de qualidade das matrizes aquosas estudadas: 

• Solução de caulinita (𝐴𝑙2𝑂3) na concentração de 1g/L, preparada a partir da dissolução de 1 g de 𝐴𝑙2𝑂3 em 

1 L (um litro) de água destilada em um balão volumétrico. Seu principal objetivo foi conferir turbidez às 

matrizes aquosas artificiais (água destilada e água subterrânea), atingindo um valor médio de 50 UNT 

(Unidades Nefelométricas de Turbidez); 

• Solução de bicarbonato de sódio na concentração 0,032g/mL, objetivando fixar a alcalinidade em 115 mg 

𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 na matriz aquosa de água destilada (valor médio apresentado pela água subterrânea). Essa solução 

foi confeccionada a partir da diluição de 8g de 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 em 250 mL de água destilada em um balão 

volumétrico; 

• Solução de ácido húmico 1 g/L, para simular a ocorrência de matéria orgânica natural (MON) nas amostras 

artificiais, preparada a partir da diluição de 0,5g de ácido húmico em 500ml de água destilada. Foram 

adicionados 20 mL da solução padrão a cada 1,98 L das matrizes aquosas artificiais, culminando numa 

concentração de MON equivalente a 10 mg/L; 

• Solução de coagulante – cloreto de polialumínio (PAC): foram preparadas soluções de 5 mg/mL, 10 mg/mL 

e 20mg/mL de PAC a partir da diluição de 5,09 mL, 10,18 mL e 20,36 mL de PAC 18% em 250ml de água 

destilada, nessa ordem, utilizadas para a dosagem do coagulante nos ensaios de tratabilidade; 

• Solução de microesferas de poliestireno (PS): foi preparada uma suspensão a partir de um volume de 6 µL 

contendo 3,47×107 partículas de microesferas de poliestireno Sigma-Aldrich® (número do produto L3030) 

de cor rosa, diâmetro médio 2 µm e 2,5% de sólidos, volume diluído em 500 mL de água destilada, 

resultando numa suspensão de 6,9×104 partículas/mL, utilizada como suspensão-padrão de microplásticos. 

Foram homogeneizados e adicionados 3 mL dessa solução a cada jarro preenchido com 2 L das matrizes 

aquosas, resultando numa concentração inicial de 1 x 105 partículas/L que simulou a ocorrência de 

microplásticos nas três matrizes aquosas estudadas. 

Preparo das matrizes aquosas artificiais: 

Foram preparadas duas suspensões artificiais em laboratório, diretamente em jarros de acrílico transparente de 

capacidade 2 L, acoplados ao aparelho de Jar-Test, conforme descritivo abaixo:  

• Solução preparada a partir de água destilada, fortificada com 155 mL da solução padrão de caulinita 

(apresentando turbidez média de 50 UNT), 9 mL da solução padrão de bicarbonato de sódio (alcalinidade 

média de 115 mg 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿)  e 3 mL da solução padrão de microesferas de PS (concentração inicial de 1 x 

105 partículas/L). Para os ensaios com a presença de MON, foram adicionados 20 mL da solução padrão de 

ácido húmico, atingindo-se uma concentração de 10 mg/L de MON; 

• Solução preparada a partir de água subterrânea de poço tubular profundo, fortificada com caulinita até a 

obtenção de turbidez média de 50 UNT e 3 mL da solução padrão de microesferas de PS (concentração 

inicial de 1 x 105 partículas/L). Para os ensaios com a presença de MON, foram adicionados 20 mL da 

solução padrão de ácido húmico, atingindo-se uma concentração de 10 mg/L de MON. 

A Figura 01 ilustra as suspensões artificiais preparadas em laboratório: à esquerda, ausência de MON e, à direita, 

com MON. 
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Figura 01: Bancada de ensaio sendo à esquerda jarros contendo amostras sem matéria orgânica e à direita com matéria orgânica. 

Fonte: Autores (2022) 

Água superficial – Rio Jundiaí 

A água bruta do Rio Jundiaí foi coletada à altura do município de Salto – SP (trecho reclassificado de Classe 4 para 

Classe 3 em 2017) nos meses de junho e julho de 2022, e os ensaios foram realizados em até três dias após cada 

coleta. Foram monitorados os parâmetros alcalinidade, temperatura, turbidez e pH da água bruta (Tabela 01). Nos 

ensaios de tratabilidade, a água superficial foi fortificada com 3 mL da solução padrão de microplásticos, atingindo 

a mesma concentração inicial de 1 x 105 partículas/L das suspensões artificiais. 

Matriz Alcalinidade 

(mg CaCO3/L) 

Temperatura (ºC) Turbidez 

(UNT) 

pH 

Média 176,4 22,5 7,98 7,83 

Mínimo - Máximo 125,7 – 266,1 22 - 23 4 – 11,8 6,9 – 9,4 
Tabela 01: Características da água superficial do Rio Jundiaí utilizada nos ensaios de tratabilidade. 

Fonte: Autores (2022) 

Ensaios de tratabilidade em Jar-Test 

Os ensaios foram executados a temperatura ambiente, utilizando o equipamento JarTest nas 
configurações retratadas na Tabela 02.  

 Configuração dos ensaios com matrizes aquosas artificiais 

ETAPA Rotação (rpm) Tempo (s) 

Homogeneização da amostra 140 60 

Ajuste do pH 83 30 

Coagulação 450 7 

Floculação 42 1200 

Sedimentação Desligado 160  

 Configuração dos ensaios com água do rio Jundiaí 

ETAPA Rotação (rpm) Tempo (s) 

Homogeneização da amostra 140 60 

Ajuste do pH 83 30 

Coagulação 450 10 

Floculação 40 1200 

Sedimentação Desligado 600 
Tabela 02: Configuração do aparelho JarTest utilizado nos ensaios com matrizes aquosas artificiais e com a água do rio Jundiaí. 

Fonte: Autores (2022) 

Foram realizados ensaios em dosagens de PAC variando entre 5 mg/L e 167 mg/L e pH de coagulação entre 

4,8 e 10,8. Ao término da sedimentação, as eficiências de remoção do tratamento foram analisadas em função da 

turbidez remanescente e cor aparente remanescente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ensaio de Tratabilidade em matrizes aquosas produzidas artificialmente 

Nos ensaios de tratabilidade baseando na metodologia do tratamento convencional, que possui as etapas de 

coagulação, floculação e sedimentação, utilizando o coagulante PAC 18%, foi possível identificar os pontos com 

alta eficiência de remoção de turbidez e de cor tanto para soluções sem matéria orgânica quanto com matéria 

orgânica, nas duas matrizes aquosas artificiais (água destilada e água subterrânea). Nesses ensaios foi possível notar 
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que as duas matrizes possuem comportamento semelhantes tanto nos ensaios que envolviam microplásticos quanto 

nos que não envolviam, apresentando eficiências de remoção máximas de 98,35% na matriz de água destilada sem 

MON, em pH 8,14, e 98,5% na matriz de água subterrânea sem MON, em pH 9,6. Desse modo, pode-se afirmar 

que a matriz composta de água destilada, é compatível com a matriz produzida com água de poço que, apesar de 

ser uma água com menos impactos antrópicos, apresentam minerais que podem aproximá-las das condições reais 

semelhante às encontradas nas águas superficiais; desse modo, não é possível fixar todas propriedades físicas e 

químicas, tornando-a mais representativa em comparação com a água destilada mesmo possuindo resultados 

semelhantes em ambas condições. Vale pontuar que as melhores eficiências ocorreram em faixa de pH básico, de 7 

a 10, evidenciando a predominância do mecanismo de varredura, estando de acordo com a literatura. 

A respeito da eficiência de remoção em ambas as matrizes aquosas, na presença de matéria orgânica ou não, 

as eficiências do tratamento foram semelhantes as obtidas nos ensaios sem microplásticos. Ou seja, apesar de ser 

um micropoluente emergente, com potenciais impactos à saúde dos seres vivos e ao equilíbrio do ecossistema 

aquático, não houve interferência significativa no tratamento de água. Assim, a turbidez pode ser usada como 

indicador indireto da remoção de MPs em ETAs, uma vez que indica a remoção de partículas em suspensão 

(tamanhos superiores a 1 µm). Uma vez que analises de microplásticos requerem equipamentos específicos e de 

alto custo, de disponibilidade limitada, a utilização da turbidez como fator indicativo é prática, rápida e já aplicada 

na grande maioria das ETAs existentes. 

pH de 

coagulação 

Concentração 

de coagulante 

(PAC) (mg/L) 

Eficiência de 

remoção de 

turbidez com 

MP (%) com 

água destilada 

Eficiência de 

remoção de 

turbidez com 

MP (%) com 

água do poço 

Eficiência de 

remoção de cor 

com MP (%) 

com água 

destilada 

Eficiência de 

remoção de cor 

com MP (%) 

com água do 

poço 

9,6 27,8 98 99 95 97 

9,1 27,8 97 98 97 97 

9,6 27,8 97 98 96 97 

9,1 41,7 97 98 98 98 

7,9 11,1 88 89 85 89 

8 138,9 16 16 -2 -2 

4,6 166,7 26 21 2 3 

6,2 27,8 51 45 45 41 
Tabela 02: Eficiência de remoção de turbidez e de cor para a água de poço e para a água destilada. 

Fonte: Adaptado Araújo (2022) 

 

Figura 2: Diagrama de coagulação para a água do poço sem matéria orgânica: coagulação com cloreto de polialumínio (PAC 

18%) e velocidade de sedimentação 2,5 cm.min-1 . As isolinhas destacam as melhores condições operacionais observadas, com turbidez 

remanescente ≤5% (região ótima) e 90% ≤ turbidez remanescente < 95%, em relação à turbidez inicial 

Fonte: Araújo (2022) 

Ensaio de Tratabilidade na água do rio Jundiaí 

Apesar das condições fixadas nas matrizes artificiais serem baseadas nas médias retratadas nos dados 

históricos do rio Jundiaí, notou-se uma diferença significativa na qualidade da água superficial bruta, impactando 

diretamente as eficiências de remoção obtidas nos ensaios de tratabilidade, na presença ou não de microplásticos. 
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Desse modo, para tentar encontrar condições mais favoráveis, optou-se por utilizar coagulantes em maiores 

concentrações, no caso desse estudo optou-se por utilizar o valor máximo de 100mg/l de PAC para não trabalhar 

em situações que sejam inviáveis economicamente. Além disso, notou-se que a eficiência da remoção da cor da 

água era inferior a remoção de turbidez, com isso percebeu-se que é necessário aplicar tratamentos preliminares 

para removê-la de modo mais efetivo.   

Em pH 7,3 e dosagem de PAC 100 mg/L, foi obtida eficiência de remoção de 87,6 % nos ensaios sem MPs 

e 83,3 % nos ensaios com MPs, valores muito próximos entre si. Mesmo possuindo valores relativamente diferentes 

de eficiência em comparação com as matrizes artificiais, a presença de MPs também não interferiu o desempenho 

do tratamento de modo significativo. As alterações ocorreram devido a variações nas condições iniciais que nesse 

ensaio não era possível fixar como, por exemplo, a alcalinidade que variou de 125,7 até 266,1 mg 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿. 

CONCLUSÕES: 

Os microplásticos não interferem de modo significativo na eficiência do processo de tratamento 
convencional de água, incluindo-se nessa análise as etapas de coagulação, floculação e 
sedimentação. Foi possível correlacionar a remoção de turbidez à remoção de MPs, o que torna 
exequível a avaliação em planta da remoção desses poluentes. Mesmo não sendo as matrizes aquosas 
artificiais representativas da água do rio Jundiaí, foram essenciais para entender o comportamento dos 
microplásticos no tratamento convencional de água, especificamente nos ensaios com água de poço 
tubular profundo, uma vez que as características desse tipo de água variam diariamente, 
comportamento semelhante ao encontrado na água do rio. Desse modo, deve-se aprofundar a 
investigação quanto à ocorrência de microplásticos e sua remoção no tratamento de água convencional 
tendo como matriz ambiental a água do rio Jundiaí. De fato, duas matrizes, tendo em vista as variações 
sazonais de qualidade, com período seco, de baixa turbidez e elevada concentração de poluentes 
orgânicos e período chuvoso, de turbidez elevada e baixa concentração de matéria orgânica. 
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