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RESUMO 

 

Como consequência do consumo excessivo e descarte de materiais plásticos não 

biodegradáveis no meio ambiente, o crescimento da poluição e contaminação causada por esses 

componentes se torna preocupante. Um dos principais resíduos e foco da presente revisão, é o 

microplástico, partícula microscópica com tamanho menor que 5 mm.  Essas partículas são 

divididas em duas categorias: primários, os já produzidos nessa escala para aplicação em 

cosméticos e produtos de higiene; e os secundários, gerados a partir da degradação de plásticos 

comuns. Estudos recentes já determinaram a presença desses compostos em ar atmosférico, 

água potável e em mares e rios, no entanto, pouco se sabe sobre os efeitos na saúde dos seres 

vivos, podendo ser relacionados a doenças como obesidade e problemas respiratórios. A fim de 

entender formas de contaminação e de tratamento, foram mapeadas possíveis fontes de emissão 

de microplásticos no meio ambiente, como aterros sanitários, descarte inadequado de resíduos, 

estações de tratamento de efluentes e opções de remoção e descontaminação, seja por métodos 

convencionais como coagulação, flotação ou com o emprego de mecanismos inovadores como 

partículas marinhas biogênicas. Com o objetivo de analisar os métodos abordados, alguns 

parâmetros como tamanho e composição dos microplásticos e eficiência de remoção foram 

comparados. Notou-se que, se tratando de métodos convencionais, já utilizados nas estações de 

tratamento de água, os métodos de flotação se destacam em relação à eficácia. Já se tratando de 

métodos biológicos de degradação, o experimento com organosilanos obteve resultados 

bastante promissores, foram retidos 85% dos microplásticos presentes. Por fim, uma abordagem 

que combine algum dos métodos físico-químicos com um método de degradação por 

microrganismos específicos pôde ser sugerida como tema de futuros estudos.  

Palavras-chave: microplásticos, fontes, impacto, degradação, remoção, contaminação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

As a consequence of the excessive consumption and disposal of non-biodegradable 

plastic materials in the environment, the growth of pollution and contamination caused by these 

components becomes a concern. One of the main residues, and the focus of this review, is 

microplastic, a microscopic particle smaller than 5 mm. These particles are divided into two 

categories: primers, those already produced on this scale for application in cosmetics and 

hygiene products; and the secondary ones, generated from the degradation of common plastics. 

Recent studies have already determined the presence of these compounds in atmospheric air, 

drinking water and in seas and rivers, however, not much is known about the effects on the 

health of living beings, which may be related to diseases such as obesity and respiratory 

problems. In order to understand the forms of contamination and treatment of this 

contamination, possible sources of emission of microplastics in the environment were mapped, 

such as landfills, improper disposal of waste, effluent treatment plants and options for removal 

and decontamination, either by conventional methods such as coagulation, flotation or with the 

use of innovative mechanisms such as biogenic marine particles. In order to analyze the 

methods, some parameters such as size and composition of microplastics and removal 

efficiency were compared. It was noted that, in the case of conventional methods, already used 

in water treatment stations, flotation methods stand out in terms of effectiveness. And for the 

biological degradation methods, the experiment with organosilanes obtained very promising 

results, 85% of the microplastics present were retained. Finally, an approach that combines 

some of the physicochemical methods with a degradation method by specific microorganisms 

could be suggested as a topic for future studies. 

Keywords: microplastics, sources, impact, degradation, removal, contamination. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O consumo excessivo e consequente descarte de materiais plásticos no meio ambiente 

tem se tornado cada vez mais preocupante. A resistência à biodegradação faz com que esses 

resíduos não se decomponham totalmente, gerando partículas microscópicas denominadas de 

microplásticos. Esses materiais que, em média, possuem menos de 5 mm de tamanho, possuem 

diferentes formas de contaminação e em estudos recentes já foram encontrados em fontes de 

água potável e até em alimentos (ISSAC e KANDASUBRAMANIAN, 2021).   

Embora existam diversos registros dos plásticos sendo utilizados a mais de um século, 

a sua produção em escala industrial só teve início em meados de 1950. Antes da Segunda Guerra 

Mundial esse material só era empregado na produção de objetos militares e, após esse 

acontecimento, tornou-se um dos materiais mais produzidos pelo homem (GEYER e 

JAMBECK, 2017).  

Em 2020 foram produzidas 367 milhões de toneladas de plástico sendo os três principais 

tipos, polipropileno, polietileno e polietileno tereftalato (PET) (CORREIO BRASILIENSE, 

2021). Mais da metade desses plásticos são utilizados na produção de produtos descartáveis de 

uso único, como embalagens. Os resíduos que resultam do descarte desses materiais podem ser 

classificados como microplásticos primários e secundários. Os primários são os produzidos 

intencionalmente para aplicação industrial, como grânulos utilizados em produtos de beleza e 

higiene. Já os secundários são gerados a partir da degradação dos plásticos maiores, como 

roupas sintéticas e outros materiais do dia a dia (CASTRO, et al. 2018).  

 A contaminação dos ambientes aquáticos por microplásticos pode acontecer de diversas 

formas. Os microplásticos podem entrar nas águas superficiais através de descargas de águas 

residuais de lavagem e esgoto doméstico; decomposição e abrasão de resíduos plásticos e, até 

através dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. Essas estações em grande parte 

do processo atuam como barreira de contaminação, mas podem se tornar fonte de entrada de 

microplásticos no meio aquático. Seus resíduos, que podem conter o poluente em questão, ficam 

retidos em biossólidos, como lodo produzido em alguns tratamentos, que podem ser aplicados 

como fertilizantes, por exemplo, representando um potencial risco de contaminação do solo. 

(SHEN, et al., 2020; ALVIM, et al., 2020).   

Outras fontes de poluição podem ser consideradas, como é o caso dos aterros sanitários, 

onde grandes quantidades de plásticos estão sujeitas a condições do ambiente, como alto pH, 
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geração de gás, decomposição microbiana, que facilitam sua degradação em fragmentos 

presentes no chorume, que, por sua vez ao ser descartado ou sofrer vazamento, representa um 

grande risco de contaminação do meio ambiente (HE et al., 2019).  

Devido à sua baixa massa específica, os microplásticos tendem a flutuar nos ambientes 

aquáticos, se tornando um potencial poluente marinho, sendo facilmente transportado aos 

organismos dos seres vivos presentes nesses ecossistemas. Seu pequeno tamanho facilita a 

absorção pelas espécies aquáticas, e, uma vez absorvidos, podem ser facilmente inseridos em 

toda a cadeia alimentar (ISSAC e KANDASUBRAMANIAN, 2021).    

Poucos estudos comprovam o efeito desses poluentes na saúde dos seres humanos e 

outros animais. No entanto, sua presença em alimentos, água potável e em sal marinho, se torna 

um fator de preocupação (COX, et al. 2019). Agravante a isso, sabe-se também que os 

microplásticos podem acumular e liberar poluentes orgânicos como DDT (Dicloro-Difenil-

Tricloroetano), éteres difenílicos polibromados e outros aditivos. À medida que o tamanho das 

partículas diminui, há um aumento dos potenciais danos causados, uma vez que sua 

identificação se torna mais difícil (ISSAC e KANDASUBRAMANIAN, 2021). 

A maioria dos plásticos utilizados no dia a dia não são biodegradáveis, ou seja, não se 

decompõem e, portanto, acabam sendo acumulados em aterros sanitários ou no meio ambiente. 

A única maneira de eliminar permanentemente os resíduos plásticos é pelo emprego de 

tratamentos térmicos, como combustão ou pirólise. Assim, por ser uma contaminação quase 

permanente no ambiente natural, a preocupação com resíduos plásticos vem crescendo cada vez 

mais (GEYER e JAMBECK, 2017).   

No Brasil já existem leis voltadas à preservação do meio ambiente, que visam definir 

um melhor uso dos materiais plásticos e práticas corretas de logística reversa e reciclagem, 

como é o caso da RDC nº 20, de 26 de março de 2008, que liberou a reutilização de garrafas 

PET em embalagens de alimentos após a reciclagem e da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), que regulamentou, por meio do art. 30 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, a gestão 

integrada de resíduos sólidos no país (AGUIAR e ASENCIOS, 2021). Apesar disso, segundo 

relatório publicado pela World Wildlife Fund (WWF) Brasil em 2019, o Brasil é o 4º país que 

mais produz resíduos plásticos no mundo, são cerca de 11,3 milhões de toneladas, das quais 

apenas 145 mil são recicladas de fato (WWF-BRASIL, 2019). 
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Diversas pesquisas a respeito de métodos de remoção dos microplásticos na água vêm 

sendo realizadas e algumas revisões acerca de opções de tratamento já estão disponíveis, como 

é o caso da revisão de Liu et al. (2021) que discutiu alguns mecanismos de remoção de 

microplásticos em estações de tratamento de água residual, como a utilização de sistemas de 

floculação e de biorreatores. Outra revisão atual acerca do tema é a publicada por Padervand et 

al. (2020), que teve por objetivo estudar formas de remover os microplásticos do meio 

ambiente. Ao longo da revisão, além de tratar de fontes de contaminação, o artigo ainda discorre 

sobre a toxicidade dos microplásticos e a sua remoção através de diversos métodos como por 

exemplo, a separação por membrana.  
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2. OBJETIVOS 
 

A poluição por microplásticos vem crescendo em níveis alarmantes, e cada vez mais 

esse material se acumula no ecossistema, muitas vezes entrando na cadeia alimentar de animais 

e prejudicando seu ciclo de vida. Entender quais são as principais fontes de emissão dos 

microplasticos e seus possíveis efeitos nocivos a saúde dos seres vivos é de grande importância 

nas questões ambientais e para o desenvolvimento e aprimoramento dos processos de 

tratamento de efluentes. O tema vem despertando o interesse de diversos pesquisadores ao redor 

do mundo e com isso soluções inovadoras vêm surgindo.  

Tendo em vista a grande importância do tema, o presente trabalho tem como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica sobre os microplásticos, suas principais fontes de emissão, 

possíveis impactos na saúde humana, legislação brasileira e mundial sobre esse contaminante e 

analisar potenciais métodos de remoção deste poluente de águas e efluentes a fim de comparar 

quais processos obtiveram resultados mais eficientes quanto à capacidade de remoção e sua 

aplicabilidade para diferentes tipos de microplásticos em diferentes concentrações.    
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  Microplásticos no mundo e seus impactos em organismos e no meio ambiente  

 

De acordo com o estudo publicado pela WWF – Fundo Mundial para a Natureza (2019), 

quase metade de todo o plástico produzido mundialmente vira lixo em menos de três anos, ou 

seja, mais de 75% de todo o plástico já produzido já foi descartado. Estima-se ainda que a 

produção de plástico virgem sofreu um aumento de 200 vezes desde 1950 e que desde o ano 

2000, cresce a um índice de 4% ao ano.  

Devido ao seu baixo custo e grande versatilidade, os plásticos são frequentemente 

utilizados na produção de materiais descartáveis, ou seja, materiais projetados para serem 

usados apenas uma vez, como é o caso das sacolas e garrafas plásticas e embalagens de 

alimentos. O consumo acelerado desses materiais ditos como descartáveis é responsável por 

gerar uma enorme quantidade de resíduos no mundo, agravando cada vez mais a poluição por 

microplásticos (WWF – Fundo Mundial, 2019). 

Apesar das grandes quantidades produzidas de plástico, estima-se que apenas 1% do 

material é destinado a reciclagem. Enquanto a coleta de lixo é realizada em 90% dos 

municípios, só 15% são destinadas para a coleta seletiva. E, nem todos os plásticos são 

recicláveis, visto que há uma dificuldade por parte das empresas de reciclagem em identificar 

o polímero presente no material, devido a mistura polimérica empregada na sua composição 

(OLIVATTO et al., 2018).  

O descarte inadequado desses materiais está diretamente relacionado com a existência 

de microplásticos em grande quantidade nos mais diversos tipos de ecossistemas. Em um estudo 

realizado por Kühn et al. (2014) foi detectada a presença de partículas pequenas de plásticos 

em mais de 240 espécies diferentes de animais. O que pode acarretar a obstrução do trato 

digestivo e até mesmo levar o animal à morte. 

Esses plásticos microscópicos podem ser divididos em dois grupos, os primários e 

secundários. O primário é o plástico já produzido em tamanho pequeno para compor a 

formulação de produtos como de beleza e higiene, e o secundário é o resultante da fragmentação 

de plásticos maiores descartados no meio ambiente (OLIVATTO et al., 2018).  
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Sem dúvida, a maior concentração desses contaminantes se dá em ambientes aquáticos. 

Devida sua baixa densidade, os microplásticos são predominantemente encontrados nas 

superfícies, mas em alguns casos, também nas profundezas. Sua densidade pode ser 

influenciada pela formação de biofilmes, facilitando a sedimentação e consequente acúmulo 

nos ambientes. Nessas condições, com baixa incidência de luz, esses resíduos se tornam mais 

resistentes aos mecanismos de degradação foto-oxidativa, principal processo de degradação de 

plásticos, e, portanto, são mais preservados (OLIVATTO et al., 2018).  

Consequente a isso, já é comprovada sua presença na biota marinha, uma vez que pode 

ser facilmente confundido com alimentos. Em amostras analisadas de mantimentos como sal 

marinho e frutos do mar, microplásticos de diferentes tipos foram encontrados. Um estudo 

publicado por Iñiguez et al. (2017), determinou a presença de até 280 partículas de 

microplásticos por kilograma de sal comumente comercializado na Espanha.  

Em água doce, esse resíduo também está presente, dado que os rios são responsáveis 

por aproximadamente 80% do transporte dos resíduos sólidos presentes nos oceanos. Devida a 

dependência dos seres humanos em relação a água potável, esse fator se torna mais preocupante, 

e, por isso, águas de torneira e engarrafadas também foram analisadas e testadas positivo para 

a presença de microplásticos, que em sua maioria apresentaram tamanho muito reduzido, com 

dimensões menores que 20 µm (OLIVATTO et al., 2018).  

Além dos mares e rios, já se comprovou também a presença de microplásticos no ar 

atmosférico. Um estudo publicado em 2016 detectou esse poluente na precipitação atmosférica 

de Paris, onde são precipitadas até 355 partículas/m2 de compostos plásticos (DRIS et al., 2016). 

Outro estudo conduzido por Liu et al. (2019) em Xangai investigou a potencial fonte e a 

distribuição espacial dos microplásticos no ar atmosféricos usando um amostrador de partículas 

suspensas. Nas amostras analisadas foi encontrada uma grande quantidade de fibras de 

microplásticos, seguidas por fragmentos e grânulos. Mais recentemente, em Londres, Wright et 

al. (2020) encontraram 15 polímeros diferentes no ar, com taxa de deposição variando de 575 

a 1008 partículas/m2/dia.  

Algumas pesquisas vêm sendo realizadas a fim de estudar os efeitos químicos que essas 

partículas plásticas têm nos seres vivos ao serem inaladas ou ingeridas. Uma grande 

preocupação existe acerca de que esses materiais podem ser vetores de microrganismos e 

contaminantes, como os poluentes orgânicos persistentes (POPs), que são compostos sintéticos 

resistentes a degradação no ambiente e que podem se acumular nos organismos (JONES, 2019).
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 Alguns exemplos de POP são os ftalatos, que são materiais plastificantes utilizados para 

deixar o policloreto de vinila (PVC) flexível, e o bisfenol A (BPA), matéria prima dos 

policarbonatos. Sobre essa segunda substância já existem estudos que destacam o seu impacto 

na saúde humana, relacionando-a a alterações nas funções do sistema endócrino (JONES, 

2019). Além disso, existem os riscos associados aos aditivos químicos empregados na 

formulação da matriz polimérica dos plásticos, como os ftalatos. Com a exposição e aumento 

da temperatura, esses aditivos podem migrar para a superfície externa do polímero, ao atingirem 

seu coeficiente de difusão e então, são liberados para o meio ambiente ou organismos 

provocando efeitos tóxicos à saúde (OLIVATTO et al., 2018). 

Não se sabe ao certo os efeitos desses compostos à saúde humana, no entanto, um estudo 

publicado em 2021 supõe a relação desses compostos a obesidade, dado que foi observado em 

análises com animais de laboratório que ao expor a mãe aos microplásticos, o metabolismo 

energético e lipídico da prole é alterado (KANNAN e VIMALKUMAR, 2021). E, não só a 

obesidade os microplásticos podem ser relacionados. Um artigo publicado por Prata (2018) 

analisou os efeitos na saúde humana após inalação que como resultado pode levar a alterações 

e reações brônquicas como asma e pneumonia crônica e lesões de septos para pequenas 

exposições e câncer pulmonar para maiores períodos e concentrações.  

 

3.2 Fontes de emissão  

 

Um dos aspectos importantes para compreender a problemática e as consequências da 

presença do microplástico no meio ambiente é entender quais são as suas principais fontes de 

emissão e dessa forma, definir as melhores estratégias para o controle.  

Os microplásticos estão presentes em diversos tipos de indústrias, nas mais variadas 

etapas de produção, e em diversos momentos do nosso cotidiano. Esse material pode ser 

dividido em duas categorias: os microplásticos primários, que são os plásticos que 

necessariamente precisam ser pequenos, como é o caso dos pellets de resina utilizados como 

matéria prima na produção de diversos outros objetos, e das microesferas presentes em produtos 

de cuidado pessoal, e os microplásticos secundários, que ocorrem com a fragmentação de 

partículas maiores de plásticos, ambos exemplificados na Figura 1 (TALVITIE, 2017).  
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Figura 1. Exemplificação de microplásticos: (a) primários e (b) secundários 

 
Fontes: (a) WallsHeaven, 2022; (b) Jovens Reportes para o Ambiente, 2020 

 

Acredita-se que a maior parte dos microplásticos lançados no meio ambiente são 

provenientes da gestão inadequada de resíduos e da falta de consciência ambiental da 

população. A liberação desse material no ambiente pode ocorrer durante a lavagem de tecidos 

formados por fibras sintéticas, durante o transporte de pellets de resina, entre diversas outras 

formas (HE, 2019).  

No ambiente aquático, a presença de microplásticos está majoritariamente ligada à 

degradação de plásticos maiores pela ação da radiação UV. Essa fotodegradação causada pela 

luz solar faz com que ocorra uma oxidação da matriz polimérica dos materiais plásticos, 

resultando na quebra de ligações químicas. Já foi observado que os detritos plásticos presentes 

nas praias são degradados mais rapidamente devido à maior disponibilidade de oxigênio e 

exposição direta à luz solar, resultando na perda da integridade estrutural do material (LI, 2016).  

Uma pesquisa realizada por Roland Geyer et al. (2017) teve como objetivo estudar a 

produção e destino de todos os plásticos já produzidos no mundo. A Figura 2 apresenta um dos 

resultados obtidos ao longo da pesquisa, que analisou dados de produção de plásticos por oito 

diferentes setores industriais e relacionou com a distribuição do tempo de vida desses materiais 

para entender quanto tempo os objetos plásticos são utilizados até atingirem o seu tempo de 

vida útil e serem descartados. 
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Figura 2. Distribuição do tempo de vida útil (TVU) de produtos de oito setores industriais 

 
Fonte: Adaptado de GEYER e JAMBECK (2017) 

 

No ano de 2019 estimava-se que os aterros sanitários armazenavam cerca de 21% a 42% 

da produção global de resíduos plásticos. Acredita-se que essa forma de disposição dos resíduos 

é uma das possíveis fontes dos microplásticos nos rios. Muitas vezes os microplásticos estão 

presentes no chorume produzido nessas estações e o seu vazamento ou descarga pode também 

ser responsável pela liberação desse poluente no meio ambiente. Antes de ser liberado nos 

cursos de água natural, o chorume passa por uma série de etapas de tratamento, mesmo assim 

a remoção de microplásticos não é completa (HE et al., 2019). 

Na pesquisa realizada por He et al. (2019), partículas plásticas foram encontradas em 

todas as 12 amostras analisadas de chorumes provenientes de aterros sanitários ativos e inativos. 

No total foram encontrados 17 tipos diferentes de plásticos, sendo que a maior concentração 

detectada foi de polietileno e polipropileno. 

Outra fonte de introdução dos microplásticos no meio ambiente são as estações 

convencionais de tratamento de efluentes. Embora sejam capazes de eliminar da água mais de 

90% dos microplásticos, esses sistemas ainda são classificados como a maior fonte de liberação 

desse poluente no ambiente aquático, isso se deve ao fato de que essas estações são responsáveis 

pelo retorno de grandes volumes de efluentes ao meio ambiente. Estima-se que após o 

tratamento primário cerca de 78 a 98% dos microplásticos são removidos, enquanto o 

tratamento secundário resulta na remoção de 7 a 20% desse material. Apesar disso, em uma 

análise feita por Murphy et al. (2016) em uma estação de tratamento de água na Escócia, 
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concluiu que cerca de 6.5 x 107 unidades de microplásticos são liberados diariamente no 

ambiente aquático após o tratamento secundário (ALVIM, et al., 2020; MURPHY et al., 2016). 

 

3.3 Tratamentos: físico-químicos, biológicos e orgânicos 

 

Devido à grande relevância do tema diversas pesquisas vêm sendo realizadas a fim de 

encontrar e analisar os melhores métodos de remoção dos microplásticos dos efluentes. Para 

facilitar a análise e comparação das pesquisas mais atuais sobre tratamentos e métodos de 

remoção dos microplásticos de efluentes, foram elaborados dois tópicos: o primeiro discorre 

sobre os tratamentos físicos e químicos e o segundo sobre tratamentos biológicos e orgânicos. 

 

3.3.1 Físico-químicos  

 

3.3.1.1 Tratamentos convencionais  

 

A fim de explorar diferentes métodos de remoção, muitos estudos buscam enquadrar 

os microplásticos como poluentes comuns, não necessitando técnicas específicas de 

tratamento. O processo comum de tratamento é majoritariamente composto por coagulação, 

sedimentação, filtração e clarificação.  

Um estudo realizado por Pivokonsky et al. (2018) investigou a presença de 

microplásticos em água bruta e em água tratada de diferentes fontes da República Tcheca. 

Três estações foram analisadas, com diferentes técnicas de remoção. No primeiro caso, a 

água era submetida a coagulação/floculação e filtração de areia; no segundo, 

coagulação/floculação, sedimentação, filtração de areia e de carvão, e, no terceiro, 

coagulação/floculação, flotação, filtração de areia e filtração de carvão ativado. Após o 

tratamento, os teores de microplásticos diminuíram significativamente quando comparado 

a água bruta. O primeiro caso apresentou 70% de eficiência, seguido de 81% e 83% 

respectivamente, mostrando que grande parte desse contaminante pode ser removida em 

estações de tratamento comumente usadas. A flotação se mostrou potencialmente 

promissora, uma vez que os materiais plásticos tendem a flutuar dada sua densidade, 

facilitando sua remoção.  
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Para analisar especificamente a eficiência da coagulação como tratamento, um 

estudo, realizado por Ma et al. (2019) empregou diferentes sais coagulantes e concentrações 

em amostras contendo partículas de polietileno de até 5mm. Dentre os coagulantes 

empregados, os que apresentaram maior potencial de remoção, segundo estudo, foram o 

alumínio hexa hidratado (AlCl3.6H2O) com 36,8% de eficiência, seguido de cloreto de ferro 

III hexahidratado (FeCl3.6H2O) com 13,27%. No entanto, esses valores foram encontrados 

apenas em altas concentrações de sal. No caso do AlCl3.6H2O, essa porcentagem se deu 

usando 5 mmol/L, enquanto em valores comuns, em torno de 0,5 mmol/L, a eficiência cai 

para 8% em média para pH básico. Já para o FeCl3.6H2O, o valor de aproximadamente 13% 

foi encontrado utilizando uma concentração de 2,0 mmol de ferro por litro de solução, 

diferente do obtido ao empregar um valor dentro do padrão, de 0,2 mmol, onde a eficiência 

caiu para 6,71% (MA et al, 2019).  

Importante verificar que, apesar da possibilidade de alcançar alta eficiência na 

remoção por processos de coagulação/floculação, o uso excessivo de coagulantes pode 

acarretar outras questões ambientais como produção de grande volume de lodo, problemas 

de saúde decorrentes do alumínio residual pós-tratamento, e, necessidade de grande 

quantidade de produtos químicos para correção do pH do meio (DA SILVA, 2007).  

 

3.3.1.1 Tecnologias avançadas de estágio final de tratamento (tratamentos terciários) 

 

O tratamento terciário, estágio final da técnica de tratamento convencional, usa 

opções avançadas de tratamento e se concentra na remoção de poluentes específicos e 

desinfecção (DHODAPKAR e GANDHI, 2019).  

Um estudo realizado por Talvitie et al. (2017), empregou tecnologias avançadas de 

tratamento em águas residuais de estações de tratamento, tais como filtros de discos, filtros 

rápidos de areia, flotação por ar dissolvido e biorreator de membrana, a fim de determinar 

melhores métodos de remoção. As amostras foram coletadas de diferentes estações de 

tratamento que possuem como base em seu processamento primário, o método 

convencional de lodo ativado, baseado em clarificação primária.  

Como resultado, observou-se que todos os tratamentos empregados apresentaram 

eficiência de remoção maior que 95%. O processo através de biorreatores de membrana se 

mostrou o mais eficaz, removendo 99,9% dos microplásticos (de 6,9 a 0,005 MP/L), 
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seguido de filtro de areia rápido com 97% (de 0,7 a 0,02 MP/L), flotação de ar dissolvido 

com 95% (de 2,0 à 0,1 MP/L) e filtro de discos variando entre 40 e 98,5% (de 0,5 - 2,0 à 

0,03-0,3 MP/L) (TALVITIE, et al., 2017). 

O processo de tratamento que tem como base flotação por ar dissolvido é utilizado 

para separar as partículas sólidas da fase líquida. O efluente é saturado com ar em alta 

pressão e depois bombeado para um tanque de flotação a 1 atm, formando água dispersa. 

A separação ocorre ao introduzir bolhas finas de ar na solução provocando ascensão das 

partículas presentes no efluente para a superfície, independentemente de sua densidade. 

Uma vez na superfície, podem ser coletadas e removidas por peneiras e/ou escumadeiras 

(AISSE, et al., 2001). Nesse caso, no início do processo é necessária a adição do coagulante 

Cloreto de Polialumínio (40 mg/L) para aumentar a floculação (TALVITIE, et al., 2017).  

Os métodos empregados a partir de filtros buscam remover os resíduos sólidos 

presentes na água tratada, a partir do seu tamanho de partícula. O filtro de discos é utilizado 

para otimização do processo de filtragem, e seu funcionamento se dá pela combinação de 

filtros em formato circular, em que o efluente contaminado é submetido e escoado através 

de vácuo, retendo os poluentes nas telas. A remoção de partículas é baseada na retenção 

física nos filtros e na formação de torta de lodo dentro dos painéis filtrantes. A formação 

da torta de lodo desacelera a filtragem, causando a elevação do nível de água no interior do 

cilindro. A remoção de partículas e nutrientes pode ser ainda melhorada com coagulantes, 

e neste estudo foram utilizados coagulante à base de ferro e polímero catiônico com 

dosagens de 2 mg/L e 1 mg/L, respectivamente. O tempo de retenção hidráulica no piloto 

foi de 4 min e vazão de 20 m3 /h. A área total de filtração foi de 5,76 m2 e o tamanho dos 

poros dos filtros foi de 10 ou 20 mm (TALVITIE, et al., 2017). 

Já os rápidos de areia são empregados como complementos na remoção. É composto 

por 1 m de brita com granulometria de 3-5 mm e 0,5 m de quartzo com granulometria de 

0,1 - 0,5 mm, e seu funcionamento se baseia na aplicação intermitente de afluente sobre a 

superfície de um leito de areia, havendo a purificação por mecanismos físicos, químicos e 

biológicos, conforme exemplificado na Figura 3 (TALVITIE, et al., 2017) (TONETTI, et 

al., 2012).  
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Figura 3. Esquema de funcionamento de (a) filtro de disco e (b) filtro de areia 

 
Fontes: (a) adaptado de PIMENTA (2022); (b) adaptado de (TONETTI, et al., 2012). 

 

A técnica a partir de biorreatores de membrana consiste na combinação de processo 

de filtração por membrana com reatores biológicos de crescimento suspenso. Esses 

biorreatores, nada mais são do que  reatores biológicos com biomassa em suspensão onde 

a separação de sólidos se dá por microfiltração através de membranas com tamanho de poro 

variando de 0,1 a 0,4 μm. Durante a filtração, o efluente é forçado sobre as membranas 

através de pressão negativa e coletado em um tanque. Esse processo é capaz de tratar 

efluentes primários com sólidos em suspensão, como matéria orgânica dissolvida e 

nutrientes, dispensando o uso de clarificadores secundários. Na unidade piloto a área 

efetiva da membrana foi de 8 m2 e o tamanho nominal dos poros das membranas de 0,4 

mm (TALVITIE, et al., 2017) (GIACOBBO, et al., 2011). 

Apesar dos resultados satisfatórios, essas eficiências só podem ser obtidas ao 

empregar esses processos de forma terciária, ou seja, em combinação com tratamentos 

primários e secundários de remoção de poluentes (TALVITIE, et al., 2017).  

 

3.3.1.2 Processo de separação por eletrocoagulação 

 

Eletrocoagulação é uma das técnicas terciárias usadas na remoção de poluentes. Seu 

processo não depende de produtos químicos e os coagulantes são produzidos através de 

eletrodos metálicos sob ação de um campo elétrico. Para isso são necessárias três etapas: 

formação dos elétrons no ânodo formando micro coagulantes, geralmente hidróxidos de 
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Fe3+ ou Al3+; as partículas suspensas e poluentes coloidais perdem sua estabilidade sob ação 

dos coagulantes e colidem entre si formando micro flocos (SHEN et al., 2020).  

Dois estudos analisaram o desempenho desse método na remoção dos 

microplásticos. O primeiro, realizado por Perren et al. (2018) investigou o potencial de 

tratamento utilizando anodo de alumínio em amostras contendo microesferas de polietileno. 

Para isso foram analisados fatores como pH da água, densidade e condutividade do eletrólito 

e concentrações e tamanhos das partículas de microplásticos, nesse caso polietileno.  

Os resultados da análise mostraram que a eficácia de remoção de plásticos foi 

superior a 90% em uma faixa de pH neutro e básico. A eficiência ótima, de 99,24%, pôde 

ser obtida ao elevar o pH para 7,5, indicando a afinidade do processo com faixas básicas de 

pH. Isso deve ao fato que a esses valores, a água se torna mais condutiva à remoção de 

poluentes dada à maior produção de coagulantes (PERREN et al., 2018).  

Já o segundo, realizado por Shen et al. (2022) analisou amostras contendo 

microplásticos granulares e outros dois diferentes poluentes fibrosos: acetato de celulose 

presente em bituca de cigarro e polipropileno contido em máscaras plásticas descartáveis, 

comumente utilizadas durante e pós pandemia COVID-19. Nesse caso dois materiais 

anódicos foram comparados, o ferro e alumínio e eletrodo de cobre foi empregado como 

cátodo.  

Assim como no primeiro, os resultados dessa combinação de processos se 

mostraram promissores. Os microplásticos fibrosos foram removidos com maior facilidade 

e a eficiência se manteve na faixa de 91% a 99% para valores de pH de 5 a 8 e a 

concentrações de até 1g.L-1 de poluente. O sistema de anodo de alumínio apresentou melhor 

efeito de remoção (SHEN et al, 2022).   

As vantagens dessa técnica englobam compatibilidade ambiental, eficiência 

energética, baixa produção de poluição, dado a não necessidade de agente redutor ou 

oxidante, e fácil automação. Além disso é um processo relativamente barato, com custo 

operacional de 0,061 $/m3, em comparação com outros processos como o ferro, de 0,26 

$/m3 e branqueamento de efluentes, custando 1,56 $/m3 (SHEN et al., 2020).   
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3.3.1.3 Separação eletromagnética 

 

Um estudo realizado por Grbic et al. (2019) analisou a eficácia de remoção de 

microplásticos por meio de extração eletromagnética com sementes magnéticas, 

nanopartículas de Ferro, e ácido na presença de um campo magnético externo com intuito 

de melhorar a velocidade e qualidade de separação.  

A Figura 4, exemplifica o processo, em que as partículas de Fe são revestidas com 

hexadeciltrimetoxissilano tornando as hidrofóbicas, permitindo o isolamento de 

microplásticos da água por extração eletromagnética (SHEN et al., 2020).  

 

Figura 4. Processo de extração eletromagnética 

Fonte: Adaptado de SHEN et al.(2020). 

 

Três faixas de tamanho do poluente foram analisadas: grandes, de 1 a 8 mm; médias 

de 200µm a 1mm e pequenas < 20µm. Os melhores resultados foram obtidos para o menor 

tamanho de microplásticos, com 92% de eficiência de remoção, seguida de 84% para a faixa 

intermediária. Sendo assim, pode ser um processo promissor desde que combinado com 

outros métodos já detalhados anteriormente (SHEN et al.,2020).  
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3.3.2 Tratamentos biológicos e orgânicos 

 

Outro ramo de pesquisa que vem sendo amplamente estudado quando se trata de buscar formas 

de combater a poluição por plásticos no meio ambiente terrestre e aquático são os tratamentos 

biológicos, que utilizam partículas marinhas ou organismos vivos para degradar ou separar as 

partículas plásticas e os que utilizam compostos orgânicos para remover o poluente de efluentes. 

Aqui trataremos de algum deles.  

  

3.3.2.1 Partículas marinhas biogênicas  

 

Como já é de conhecimento geral, atualmente os microplásticos estão presentes em todo 

ecossistema marinho, no entanto foi realizado um estudo que confirmou que a concentração 

deste poluente na superfície dos oceanos é consideravelmente menor do que se acreditava, 

principalmente para plásticos com tamanho inferior a 1mm. Isso indicou a presença de 

sumidouros seletivos de tamanho, que são responsáveis por eliminar as partículas plásticas na 

faixa de tamanho mencionada. Esses sumidouros podem tanto ser formados pela fragmentação 

de pedaços maiores dos microplásticos quanto pela transferência desse material através da 

cadeia alimentar (AGUIAR e ASENCIOS, 2021; MICHELS et al., 2018).  

Em uma pesquisa que detectou a presença de microplásticos em agregados marinhos 

naturais, Jan Michels et al. (2018) realizaram um estudo que analisou a remoção de 

microplásticos, mais especificamente poliestireno (PS), na presença de partículas marinhas 

biogênicas. O poliestireno foi escolhido para o estudo por ser o tipo mais comum de plástico a 

ser encontrado no ambiente marinho e por ter densidade próxima à da água marinha, o que 

facilitou a realização do experimento. Como resultado do experimento observou-se que os 

microplásticos, tanto limpos quanto cobertos por biofilme (formados por bactérias e 

microalgas), interagiam de forma rápida e intensa com as partículas biogênicas, formando 

agregados relativamente grandes. Essa observação feita alimenta a hipótese de que os 

microplásticos são removidos da superfície dos oceanos por agregação e posterior sedimentação 

(MICHELS et al., 2018). 
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3.3.2.2 Tanque de agitação com organosilanos 

 

Conforme já mencionado, umas das principais fontes de introdução dos microplásticos 

no meio ambiente são as estações de tratamento de efluentes. Um estudo conduzido por 

Schuhen, Sturm e Herbort (2018) comprovou a eficácia da utilização de organosilanos antes da 

etapa de pré-tratamento, como método de retenção dos microplásticos. A pesquisa foi 

conduzida em um tanque de agitação com água marinha, em um processo de extração de sal e 

dessalinização da água do mar utilizando membranas. 

Organosilanos são compostos híbridos (inorgânicos-orgânicos), formados por silanos 

inorgânicos e hidrocarbonetos orgânicos, que têm a capacidade de remover pequenas partículas, 

como os microplásticos, das águas residuais. Essa capacidade de remoção se deve às forças de 

Van der Waals, que faz com que as partículas de organossilanos tenham alta afinidade com 

microplásticos não reativos, e ao mesmo tempo, uma alta reatividade em água. Após reagir com 

os organosilanos, os microplásticos se tornam mais fáceis de remover pois aumentam de 

volume, o que possibilita a utilização de um simples processo de separação, como um filtro de 

areia (HERBORT e SCHUHEN, 2016; SCHUHEN, STURM e HERBORT, 2018).  

A afinidade dos organosilanos pode ser adaptada a diversos tipos de polímeros através 

da seleção dos grupos funcionais na unidade orgânica, que permite além de definir qual grupo 

funcional se adapta melhor a aplicação desejada, controlar a reatividade e estabilidade do 

processo e a solubilidade do composto na água. Ao escolher grupos orgânicos específicos, a 

afinidade com diferentes tipos de polímeros pode ser controlada. Os grupos orgânicos com 

baixa polaridade podem ser usados para fixar polímeros também de baixa polaridade, como é 

o caso do polietileno e do polipropileno. Já os polímeros com maior polaridade, como o 

poliester ou a poliamida, têm maior chance de se fixar a grupos orgânicos com estrutura química 

e polaridade similar (HERBORT e SCHUHEN, 2016). 

O estudo realizado por Schuhen, Sturm e Herbort (2018) obteve 85% de retenção de 

microplásticos, um resultado satisfatório pois é capaz de evitar a obstrução dos equipamentos 

nas etapas seguintes do tratamento e aumento o tempo de vida das membranas.  
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3.3.2.3 Degradação por organismos vivos  

 

Algumas pesquisas, ao longo de quase 10 anos, demostraram a capacidade de alguns 

organismos vivos degradarem tipos específicos de plásticos. Yoshida et al. (2016) publicaram 

um estudo que comprovou que a bactéria Ideonella sakaiensis é capaz de utilizar o polietileno 

tereftalato (PET) como sua fonte principal de carbono e energia. Nos testes realizados, quando 

esta cepa foi cultivada no plástico em questão, ocorreu a produção de duas enzimas capazes de 

hidrolisar tanto o PET quanto o intermediário da reação, o mono(2-hidroxietil) tereftálico.  

A pesquisa conduzida por Yang et al. (2014) foi responsável por descobrir outras duas 

bactérias capazes de degradar os plásticos. Foi observado que a larva da traça da cera (Plodia 

interpunctella) é capaz de comer filmes de polietileno, e que no seu intestino existem duas 

bactérias responsáveis pela degradação desse material, são a Enterobacter asburiae YT1 e o 

Bacillus sp. YP1. A análise demonstrou que as culturas de YT1 e YP1 na concentração de 108 

células/mL foram capazes de degradar aproximadamente 6.1 ± 0.3% e 10.7 ± 0.2% do filme de 

polietileno, respectivamente. Além disso, o peso molecular do filme residual teve diminuição 

significativa.  

Asmita, Shubhamsingh e Tejashree (2015) também realizaram um estudo que analisou 

diferentes amostras de solos a fim de isolar os microrganismos capazes de degradar plásticos. 

Foi observado que o Bacillus subtilis, presente em algumas das amostras, possui alto poder de 

degradação do PET e do poliestireno. 

É importante ressaltar que a utilização de organismos vivos tem a função de tratar os 

resíduos plásticos e não, de fato, tratar os efluentes. A sua aplicação poderia ser com o intuito 

de degradar resíduos plásticos antes de entrar no meio ambiente ou após os tratamentos 

convencionais como uma forma de tratar os microplásticos contidos por esses métodos.  

 

3.4 Desafios na remoção e no controle da poluição 

 

Apesar das diversas pesquisas promissoras acerca de métodos de descontaminação dos 

efluentes e até mesmo de degradação das micropartículas de plásticos, o desenvolvimento de 

soluções que possam ser aplicadas em grande escala e que tenham boa efetividade e baixo custo 

de implementação e manutenção ainda é um grande desafio. 



 
 

28 
 

Um exemplo disso se observa no processo de separação por membranas, já mencionado 

anteriormente. Um problema característico dessa operação é a incrustação da membrana, que 

ocorre quando partículas e substâncias macromoleculares, como os microplásticos, interagem 

física e quimicamente com a membrana durante o processo de tratamento e se depositam na sua 

superfície ou nos poros, tornando-os menores ou até mesmo bloqueando-os. Esse bloqueio pode 

diminuir significativamente o fluxo da água e aumentar a pressão transmembrana, causando um 

aumento no tempo do processo e, consequentemente, um aumento nos custos de energia e 

manutenção (SHEN et al., 2020).  

Além disso, grande parte dos estudos a respeito de métodos biológicos de remoção e 

degradação dos microplásticos no meio ambiente ainda estão limitados ao ambiente 

laboratorial, exigindo ainda análises mais profundas da aplicabilidade em grande escala.  

Uma possível alternativa para a diminuição da poluição mundial por plásticos seria a 

utilização de materiais 100% biodegradáveis, que seriam degradados por meio da ação de 

microrganismos. No entanto, devido a inviabilidade econômica desse material quando 

comparado ao plástico comum, a produção do plástico 100% biodegradável ainda ocorre em 

escala muito pequena, equivalendo apenas a cerca de 1% da produção total de plásticos 

sintéticos (OLIVATTO et al., 2018).  

 

3.5 Legislações nacionais e internacionais 

 

Com o aumento da poluição e presença de microplásticos nos ambientes aquáticos e os 

possíveis efeitos na saúde expostos anteriormente, se torna cada vez mais necessário o 

conhecimento e enquadramento desse poluente nas legislações já disponíveis e determinação 

de limites máximos permitidos.  

Como esse é um assunto recente, poucas leis específicas foram criadas a respeito desse 

contaminante, tendo como alternativa legislações já existentes sobre o descarte e tratamento de 

plásticos de forma geral.  
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3.5.1 Políticas públicas mundiais sobre uso de plástico 

 

No Brasil e no mundo, já existem legislações e orientações que abordam o consumo e 

descarte de plásticos e suas variações. Em 2018 governos do Canadá, França, Alemanha, Itália, 

Reino Unido e União Europeia assinaram a “Ocean Plastic Charter” (Carta do plástico no 

oceano) com o objetivo de evitar o uso desnecessário e desperdício de plásticos, bem como 

promover a reciclagem e alternativas de tratamento (CONTI, et al., 2021). 

Desse encontro, quatro grandes diretrizes foram criadas: I) produção e consumo de 

plásticos 100% recicláveis ou recuperáveis até 2030; II) pelo menos 50% de materiais de 

plásticos reciclados até 2030; III) ao menos 55% de todas as embalagens recicladas até 2030 e 

100% até 2040; IV) redução do consumo de microesferas plásticas (CONTI, et al., 2021). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, até 2019 já haviam sido criadas cerca de 95 projetos 

de lei com o intuito de banir o uso de sacolas plásticas. Consequente a isso em alguns estados 

a comercialização e distribuição se tornou proibida e em outros passou a existir uma taxa de 

compra na tentativa de desestimular a utilização (CONTI, et al., 2021). 

Já na União Europeia, como incentivo na redução da produção de resíduos plásticos, foi 

aprovada em 2019, uma diretriz – Diretiva (EU) 2019/904 em complemento a “Estratégia 

Europeia para plásticos em uma economia circular” baseada nos pilares de redução do impacto 

ambiental causado por plásticos no meio ambiente e reutilização de embalagens e substituição 

por materiais sustentáveis. Para atingir esse objetivo, alguns produtos de plástico de uso único 

serão proibidos, como talheres, canudos, agitadores de bebida; 77% desses plásticos devem ser 

coletados até 2025; garrafas plásticas deverão ser 25% recicláveis, dentre outras iniciativas 

(PERTUSSATTI, 2020).  

Em relação ao Brasil já existem algumas leis e projetos que abordam esse tema. Foi 

assinada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n° 12.305/2010, que 

rege a gestão de resíduos sólidos no país. Essa lei determina que o gerenciamento desses 

resíduos deve seguir a ordem: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (PERTUSSATTI, 2020). 

Um dos instrumentos da PNRS que facilitam essa gestão, é a logística reversa, conjunto 

de procedimentos pós-venda para recolher os resíduos provenientes de um produto. Como 

grande parte das embalagens, são plásticos de uso único, esse mecanismo é uma das principais 
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ferramentas de prevenção da poluição por plásticos e de compartilhamento de responsabilidades 

sobre este tema entre toda a sociedade (PERTUSSATTI, 2020). 

Além disso, no período de 2010 a 2019, “plásticos” foi tema de 135 projetos de lei 

propostos no Congresso Nacional. Em alguns estados e municípios já há frentes de redução e 

banimento de sacolas e canudos plásticos. Em São Paulo, foi assinada a Lei n° 17.123/2019, 

proibindo o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais, e a Lei n° 

17.261/2020, em 2020, que proíbe o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores para 

bebidas e varas para balões de plásticos descartáveis de uso único. Outro exemplo, é Fernando 

de Noronha com o Decreto Distrital n° 002/2019, conhecido como “Plástico Zero”. Essa diretriz 

proíbe o uso, entrada e comercialização no arquipélago de determinados produtos descartáveis 

como canudos, copos, sacolas e garrafas plásticas com capacidade menor que 500ml 

(PERTUSSATTI, 2020).  

 

3.5.2 Legislações sobre microplásticos  

 

Com o intuito de diminuir cada vez mais os impactos de microplásticos no meio 

ambiente, alguns países já vêm criando legislações e políticas públicas focadas nesse poluente, 

principalmente na sua forma primária.  

Em 2015, em New Jersey, EUA, foi introduzida no congresso e homologada a lei o 

H.R.1321-A Lei de Águas Sem Microesferas (H.R.1321- Microbead-Free Waters Act of 2015) 

com o intuito de banir micropartículas plásticas na produção de cosméticos, protetores solares, 

hidratantes, entre outros, em todo o país. O Canadá proibiu a produção e comercialização desses 

mesmos produtos em 2018, com a publicação da “Microesferas no Regulamento de Higiene 

Pessoal” (Microbeads in Toiletries Regulations SOR/2017-111) (HALFAR, et al.,2021).   

Na China, diretrizes também já vêm sendo criadas. Em 2020, a Nota de número 80, 

“Opiniões sobre fortalecimento adicional do controle da poluição plástica” foi apresentada 

durante a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC), com o intuito 

de proibir o uso de microesferas plásticas em produtos de cuidados pessoais e cosméticos, como 

xampu, cremes e sabonetes faciais e cremes dentais. Além disso, inclui também informações 

sobre proibição de canudos, sacolas e fitas plásticas não biodegráveis até o final de 2025 

(HALFAR, et al.,2021).   
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No âmbito europeu, alguns países presentes na União Europeia já possuem legislações 

sobre esse assunto. Em 2018 o governo da Suécia proibiu a adição de microplásticos em 

produtos de higiene pessoal, como cremes dentais e géis de banho. Propostas semelhantes foram 

apresentadas por outros membros da União como Espanha, França, Itália, Irlanda e Dinamarca, 

e também no Reino Unido, onde, desde 2018 a produção e comercialização de cosméticos com 

a presença dessas micropartículas já são proibidas (HALFAR, et al.,2021).   
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4. METODOLOGIA  

 

A presente revisão foi conduzida por meio de um levantamento bibliográfico em 

diversas bases de teses e dissertações, como o Capes, Scielo, e outras revistas científicas e 

portais acadêmicos. Para localizar os artigos relacionados, algumas palavras chaves foram 

utilizadas, como “microplásticos”, “poluição marinha”, “materiais recicláveis”, “degradação” 

e “tratamento”. Na maioria das pesquisas realizadas os termos foram procurados em inglês, 

para aumentar a gama de artigos disponíveis.  

Os artigos e publicações utilizados foram selecionados com base na sua data de 

realização e relevância da informação disponível para a elaboração da revisão. Para as 

informações relacionadas à poluição, plásticos de maneira geral e métodos convencionais de 

tratamento de água e efluentes, os artigos utilizados, em sua maior parte, foram publicados nos 

últimos 10 anos. Assim como os estudos que tratam especificamente sobre microplásticos, seus 

efeitos no meio ambiente e nos seres vivos e tratamentos inovadores focados na remoção desse 

poluente do meio ambiente. 

A pesquisa permitiu a construção de um banco de dados com as referências dos estudos 

conduzidos no Brasil e em outros lugares do mundo para que fosse possível contextualizar a 

situação atual da poluição por microplásticos no mundo, entender melhor quais são os efeitos 

já comprovados desse poluente na saúde humana e dos animais, quais são as principais fontes 

de microplásticos e reunir as pesquisas mais recentes que tratam a respeito de métodos de 

remoção desse material da água e efluentes, para que, posteriormente, os resultados obtidos por 

esses diferentes métodos, pudessem ser comparados. 

Para comparação e análise dos resultados obtidos pelos diferentes estudos, alguma 

parâmetros foram analisados, tais como o tamanho e composição dos microplásticos, tipo da 

amostra utilizada no experimento (amostra de efluente real ou efluente sintético), se foi 

utilizado algum composto químico para elaboração do estudo, entre diversos outros aspectos. 

Os experimentos que tinham algumas características similares foram agrupados para que a 

eficácia pudesse ser comparada.  

 

 



 
 

33 
 

5. RESULTADOS 

 

Após a busca e leitura de diversos estudos e artigos, foi realizada uma seleção mais 

aprofundada dos trabalhos que seriam utilizados como base para elaboração da análise 

comparativa dos métodos de remoção de microplásticos. Foi levada em consideração, além da 

data de publicação, a relevância do assunto discutido, informações completas sobre os 

processos estudados e resultados quantitativos. Como é possível observar na Figura 5, a maior 

parte dos artigos utilizados foram publicados no ano de 2018, seguido pelo ano de 2016 e 2019.  

  

Figura 5. Distribuição de ano de publicação dos artigos revisados 

 

Fonte: Autores 

 

Como método de comparação foram considerados alguns parâmetros abordados nos 

artigos, como: tamanho e composição dos microplásticos, eficiência de remoção dos métodos, 

tipo de abordagem – laboratorial ou com efluente real; e composto químico utilizado em 

determinados casos.  

Um exemplo de parâmetro comparado é a faixa de tamanho explorada nas pesquisas, 

que em sua maioria analisou poluentes variando de 10 a 200 μm, como representado na Figura 

6.  
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Figura 6. Faixa de tamanho em comparação a quantidade de tratamentos analisados 

 

Fonte: Autores 

 

Na maior parte dos experimentos, a faixa de tamanho foi definida a fim de simular os 

as condições reais de um ambiente poluído. Sendo assim, pode-se assumir que a faixa de 10 a 

200 μm de tamanho se assemelha aos microplásticos reais encontrados no meio ambiente.   

Apenas um artigo do ano de 2022, elaborado por Shen et al. (2022) se enquadrou nos 

parâmetros considerados para a escolha dos estudos que seriam comparados. Isso pode servir 

como um indicativo de que o tema ainda pode ser mais explorado pela comunidade acadêmica. 

Para uma revisão mais detalhada, os tratamentos foram agrupados e analisados com base 

na semelhança de processos e/ou eficiência dos métodos.  

 

5.1 Comparação dos resultados dos tratamentos físico-químicos 
 

Alguns dos tratamentos físico-químicos analisados apresentam semelhanças em relação 

aos seus processos. Uma delas é o uso de coagulantes químicos na etapa de floculação. Nos três 

métodos descritos em Pivokonsky et al. (2018), as amostras foram coletadas de diferentes 

estações de tratamento, que empregavam em suas etapas um coagulante a base de 

poliacrilamida. Já no estudo experimental realizado por Ma et al. (2019), dois coagulantes 

foram analisados: hexa-hidrato de cloreto de alumínio - AlCl3.6H2O e cloreto de ferro III 

hexahidratado - (FeCl3.6H2O). E, em um terceiro artigo analisado, dessa vez escrito por 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - 10 10 - 50 50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 500 500 - 1000 < 1000

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 tr

at
am

en
to

s

Faixa de tamanho de partícula (μm)



 
 

35 
 

Talvitie et al. (2017), duas técnicas diferentes discutidas também faziam uso de coagulantes, 

sendo Cloreto de Polialumínio a 40 mg/L utilizado na flotação por ar dissolvido e um composto 

a base de ferro a 2mg/L no processo de filtração por discos.  

Para melhor análise, a Tabela 1 foi elaborada pelos autores com informações 

comparativas como tamanho da partícula, composição do microplástico, eficiência de remoção, 

entre outros aspectos. 

Tabela 1. Comparação dos métodos físico-químicos com uso de coagulantes 

Tratamento Coagulante 
Tipo de 
amostra 

Composição do 
microplástico 

Faixa de 
tamanho 

Potencial 
de 

remoção 
Referência 

Associação de 
coagulação/floculação 

+ filtração de areia 
Poliacrilamida 

Amostra 
de estação 

de 
tratamento 

(ETE) 

Politereftalato de 
etileno (PET) - 60% 
Propileno - de 16 a 

26% 

1 - 5μm 
5 - 10 μm 
10 - 50μm 

50 - 100 μm 
> 100 μm 

70% 
Pivokonsky 
et al (2018) 

Associação 
coagulação/floculação, 

sedimentação, 
filtração de areia e de 

carvão 

Poliacrilamida 

Amostra 
de estação 

de 
tratamento 

(ETE) 

Politereftalato de 
etileno (PET) - 68% 
Propileno - de 16 a 

26% 

1 - 5μm 
5 - 10 μm 
10 - 50μm 

50 - 100 μm 
> 100 μm 

81% 
Pivokonsky 
et al (2018) 

Associação 
coagulação/floculação, 
flotação, filtração de 
areia e filtração de 

carvão ativado 

Poliacrilamida 

Amostra 
de estação 

de 
tratamento 

(ETE) 

Politereftalato de 
etileno (PET) - 27% 
Propileno - de 16 a 

26% 
Polietileno - 24% 

1 - 5μm 
5 - 10 μm 
10 - 50μm 

50 - 100 μm 
> 100 μm 

83% 
Pivokonsky 
et al (2018) 

Coagulação por sal 

hexa-hidrato de 
cloreto de 
alumínio 

(AlCl3.6H2O); 
cloreto de ferro 

III hexahidratado 
(FeCl3.6H2O) 

Efluente 
sintético 

Polietileno – 100% 

Diferentes 
faixas de 
diâmetro:  

d < 0.5 mm,  
0.5 < d < 1 

mm,  
1 < d < 2 mm 
2 < d < 5 mm 

36,8% 
Ma et al 
(2019) 

Flotação por ar 
dissolvido 

Cloreto de 
Polialumínio - 40 

mg/L 

Amostra 
coletada de 

ETE e 
tratamento 
em escala 

real 

Poliéster (PES) - 60%  
Polietileno - 14% 
Poliacrilatos - 7% 

Policloreto de vinila 
(PVC) - 5% 

Poliestireno (PS) - 4% 
Polipropileno (PP) - 

3% 

>300 μm 
100 - 300 μm  
20 - 100 μm 

95% de 
efluente 

secundário 

Talvitie et 
al (2017) 

Filtros de disco 

Coagulante a 
base de ferro - 

2mg/L 
Polimero 

catiônico - 
1mg/L 

Amostra 
coletada de 

ETE e 
tratamento 
em escala 

laboratorial 

Poliéster (PES) - 60%  
Polietileno - 14% 
Poliacrilatos - 7% 

Policloreto de vinila 
(PVC) - 5% 

Poliestireno (PS) - 4% 
Polipropileno (PP) - 

3% 

>300 μm 
100 - 300 μm  
20 - 100 μm 

entre 40 e 
98,5% 

Talvitie et 
al (2017) 
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Uma primeira verificação que pode ser feita analisando os dados expostos é em relação 

a eficiência dos tratamentos para cada tipo de amostra e abordagem. Amostras de efluente 

sintético após tratamento em escala laboratorial apresentaram maior concentração do poluente 

após o processo quando comparadas às coletadas de sistemas reais de remoção. Um exemplo é 

a coagulação por sais (AlCl3.6H2O e FeCl3.6H2O), abordada por Ma et al. (2019), que para 

atingir 36,8% de eficiência requer uma grande quantidade de coagulante e baixo pH, 

extrapolando os limites permitidos ecologicamente, além de abordar apenas um tipo de 

microplástico. Já, para o processo que faz uso de filtros de disco, descrito por Talvitie et al. 

(2017), a faixa de eficiência de remoção para os mesmos compostos analisados se dá pela 

grande variação entre os resultados das réplicas utilizadas em escala laboratorial.  

Em relação aos demais tratamentos apresentados na Tabela 1, o tipo de coagulante 

utilizado parece ter pouca influência na eficiência do método, independente do coagulante 

aplicado, esse parâmetro se mante em uma faixa de 70% a 95%. A grande diferença se dá 

provavelmente pela combinação de técnicas analisadas.  

Nos três processos analisados por Pivokonsky et al. (2018), a etapa primária de 

tratamento é comum, associação de coagulação e floculação e filtração por areia. No entanto, o 

motivo das diferentes eficiências pode estar ligado ao uso de processos complementares como 

a flotação, dado a facilidade de remoção de microplásticos por esse mecanismo devido a sua 

densidade e potencial flutuante. O mesmo pode ser estendido para o método de flotação por ar 

dissolvido, descrito por Talvitie et al. (2017).  

Apesar de todos os processos detalhados na Tabela 1 analisarem diferentes faixas de 

tamanho do poluente, nem todas foram removidas. Nos trabalhos mostrados nas linhas 1 a 3, 

descritos por Pivokonsky et al. (2018), a análise da água tratada mostrou abundância de 

microplásticos de 1 a 10 μm, representando até 60% do total. E, os tratamentos mostrados nas 

linhas 5 e 6, abordados no artigo de Talvitie et al. (2017), se mostraram eficientes na remoção 

de frações de tamanho de até 100 μm apenas. A exceção se dá no método apresentado na linha 

4, de coagulação, analisado por Ma et al (2019), onde os menores tamanhos foram facilmente 

removidos. No entanto, como comentado anteriormente é um método econômica e 

ecologicamente inviável.  

Sendo assim, os métodos mais promissores são aqueles que combinam em suas técnicas, 

a etapa de flotação, devido as características particulares do poluente. Apesar disso, há a 
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necessidade ainda da exploração de métodos que sejam capazes da remoção de partículas de 

pequenos tamanhos.    

Outra comparação que pode ser feita é entre os métodos que em seus processos fazem 

uso exclusivamente de técnicas físicas de remoção. Estes processos foram comparados e 

analisados, conforme Tabela 2.  

Tabela 2. Comparação dos métodos de extração física 

 

Tratamento 
Composição do 
microplástico 

Tipo de 
amostra 

Tamanho de 
partícula 

Potencial de 
remoção 

Referência 

Eletrocoagulação Polietileno – 100% 
Efluente 
sintético 

300-355 μm 
>90% para 
pH neutro e 

básico 

Perren et al 
(2018) 

Eletrocoagulação 
por Al3+ e Fe3+ 

 
Microesferas de 

Polietileno e 
Polimetilmetacrilato; 
Fibras de acetato de 

celulose e 
poliproprileno 

 

Efluente 
sintético 

Microesferas: 
6,3 μm e 287 

μm; 
Fibras: 1 – 

2mm 

Fe3+: 58,6 a 
85,4%; 

Al3+: 91,7 a 
98,4% 

Shen et al 
(2022) 

Filtros rápidos de 
areia 

Poliéster (PES) - 
60%  

Polietileno - 14% 
Poliacrilatos - 7% 

Policloreto de vinila 
(PVC) - 5% 

Poliestireno (PS) - 
4% 

Polipropileno (PP) - 
3% 

Amostra 
coletada de 

ETA e 
tratamento 
em escala 

real 

>300 μm 
100 - 300 μm  
20 - 100 μm 

97% de 
efluente 

secundário 

Talvitie et al 
(2017) 

Biorreator de 
membrana 

Poliéster (PES) - 
60%  

Polietileno - 14% 
Poliacrilatos - 7% 

Policloreto de vinila 
(PVC) - 5% 

Poliestireno (PS) - 
4% 

Polipropileno (PP) - 
3% 

Amostra 
coletada de 

ETA e 
tratamento 
em escala 

laboratorial 

>300 μm 
100 - 300 μm  
20 - 100 μm 

99,9% do 
efluente 
primário 

Talvitie et al 
(2017) 

Extração 
eletromagnética 

Polietileno  
Poliestireno 
Poliuretano  

Policloreto de Vinila 
Polipropileno 

Efluente 
sintético 

1-8 mm 
200 μm - 1 

mm 
<20 μm 

92% - menor 
tamanho  

84% - 
tamanhos 

intermediários 

Grbic et al 
(2019) 
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Assim como na sessão anterior, os métodos podem ser analisados em relação ao tipo de 

amostra e poluente utilizado, faixa de tamanho e potencial de remoção. Para esses processos a 

origem da amostra parece ter pouca influência no resultado, já que em todos os casos a 

eficiência se manteve acima de 90%.  

Os processos descritos por Talvitie et al. (2017), apresentaram maior eficiência entre os 

descritos na Tabela 2. Para o biorreator de membrana, uma eficiência de quase 100% foi 

encontrada, podendo estar relacionada com o tamanho de poros utilizados, de 0,4mm e pelo seu 

potencial de remoção já em efluentes primários. Já os filtros rápidos de areia atingiram 97% de 

efetividade, considerando que foi utilizado efluente secundário, ou seja, previamente tratados. 

Durante esse processo os microplásticos se aderem à superfície dos grãos de areia, o que pode 

ser intensificado com o uso de coagulantes, assim como os descritos no item 5.1.1. Ambos os 

métodos foram capazes de remover todas as faixas de tamanho analisadas.  

Já no método de extração eletromagnética, descrito em 2019 por Grbic et al. a melhor 

eficiência se deu para os menores tamanhos de partícula, inferiores a 20 μm. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que para esse caso a eficácia é relativa à razão entre a área da superfície 

e o volume, ou seja, para menores tamanhos, mais nanopartículas de Fe, composto utilizado, 

podem se ligar por unidade de massa de plástico. E, em relação a composição do poluente, o 

método se mostrou eficiente na remoção de todos os analisados, em especial polietileno e 

poliestireno.  

Os métodos que utilizaram em seu processo eletrocoagulação apresentaram resultados 

semelhantes. A abordagem descrita por Perren et al. (2018), obteve potencial ótimo de remoção 

de 99,4% para um pH neutro de 7,5 e concentração de sal NaCl abaixo de 2g/L, em um período 

de 60min. O tratamento analisado por Shen et al. em 2022 também obteve bons resultados em 

faixas básicas de pH variando de 5 a 8 e baixa concentração de sal Na2SO4, em um período de 

60 a 180min.  

A aplicabilidade do processo de eletrocoagulação em pH básicos mostra um potencial 

método a ser utilizado em águas residenciais domésticas comuns contendo poluente sem a 

necessidade de adicionar outros químicos para ajustar seu valor, já que o pH normalmente desse 

efluente é geralmente de 6 a 9,2. E, esse potencial deve ao fato que a esses valores, a água se 

torna mais condutiva e propensa à remoção de poluentes dada à maior produção de eletro 

coagulantes (SHEN et al, 2022).    
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Ainda no segundo caso foram analisados também os eletrodos, Al3+ e Fe3+, utilizados. 

O alumínio se mostrou mais eficiente na remoção de microplásticos, já que seus flocos são 

formados rapidamente e apresentam grau incolor e forte capacidade de adsorção, enquanto os 

flocos obtidos a partir do ferro têm precipitação densa e sedimentação rápida. Além disso, o 

potencial de remoção foi maior para os microplásticos fibrosos em relação aos granulares, 

provavelmente ligado ao tamanho das partículas e densidade (SHEN et al, 2022).    

Sendo assim, todos os métodos se mostram potencialmente promissores, com destaque 

para o de biorreator de membrana, capaz de remover significativamente o poluente seja em 

efluentes primários ou secundários e filtros rápidos de areia, já amplamente utilizados em 

estações de tratamento tradicionais.   

5.2 Comparação de resultados dos tratamentos biológicos e orgânicos 
 

A fim de sintetizar os parâmetros considerados para comparação dos métodos 
biológicos, a Tabela 3 foi elaborada. 

Tabela 3. Comparação dos métodos biológicos 

Tratamento 
Composição do 
microplástico 

Tipo de 
amostra 

Tamanho de 
partícula 

Potencial de remoção Referência 

Particulas marinhas 
biogênicas 

Poliestireno (PS) 
Água natural 

do mar 
700-900 μm 

Plásticos "limpos": 
 73,3% após 12 dias de 

observação 
 

Plásticos cobertos por 
biofilme: 

 91.6% após 3 dias de 
observação 

Jan Michels et 
al. (2018) 

Tanque de agitação 
com organosilanos 

Polietileno (PE) 
Polipropileno (PP) 

 

Água salgada 
feita em 

laboratório 
350 μm >85% 

Schuhen, Sturm 
e Herbort 

(2018) 

Degradação por 
organismos vivos - 
bactéria Ideonella 

sakaiensis 

Polietileno tereftalato 
(PET) 

Filme plástico 20x15x0,2 mm 

A bactéria foi capaz de 
degradar o plástico a uma 
taxa de 0,13 mg cm-2 por 

dia. 75% do plástico 
degradado foi 

catabolizado em CO2 

Yoshida et al. 
(2016) 

Degradação por 
organismos vivos - 
larva da traça da 

cera (Plodia 
interpunctella) 

Polietileno Filme Plástico 
Filme de 22,5 

μm de 
espessura 

6.1 ± 0.3% e 10.7 ± 
0.2% 

Yang et al. 
(2014) 

Degradação por 
organismos vivos - 

Bacillus subtilis 
 

Polietileno tereftalato 
(PET) e Poliestireno 

Amostras de 
solo de 5 
diferentes 
ambientes 

0,1 - 0,8 cm 74,59% 

Asmita, 
Shubhamsingh 

e Tejashree 
(2015) 
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Dois dos tratamentos biológicos analisados estudaram a remoção de microplásticos da 

água do mar. O primeiro, realizado por Jan Michels et al. (2018), utilizou água natural do mar 

da Baía de Quiel, no sudoeste do Mar Báltico e pequenas esferas de poliestireno, com cerca de 

700-900 μm de diâmetro, para simular a poluição por microplásticos. Já o segundo estudo, 

realizado por Schuhen, Sturm e Herbort (2018), utilizou água salgada para simular a água do 

mar (27,5g NaCl, 5g MgCl2, 2g MgSO4, 1g KCl e 0,5g CaCl2 dissolvidos em água destilada) 

e pó de polietileno e polipropileno com aproximadamente 350 μm de tamanho.  

O experimento de Michels et al. (2018) foi realizado em duas partes, observou-se a 

interação dos microplásticos quimicamente limpos e de microplásticos cobertos por biofilme 

microbianos (formados após exposição do material à água do mar por 5 semanas) com a água 

do mar. Para os plásticos “limpos” foram necessários 12 dias para que 73,3% da amostra fosse 

agregada.  Já para os microplásticos cobertos pelo biofilme, em 3 dias já foi possível observar 

cerca de 91,6% da amostra formando agregados. Pode-se concluir que o método se mostra 

pouco eficaz para plásticos não cobertos por biofilme, o que talvez dificulte a sua aplicabilidade 

em um ambiente real ou em sistemas contínuos, exigindo assim mais estudos acerca do tema.  

No caso do estudo realizado por Schuhen, Sturm e Herbort (2018), que utilizou um 

tanque de agitação com organosilanos, foi observada uma capacidade de retenção de 

microplásticos do efluente maior que 85%, baseado na contagem de partículas. Além da boa 

taxa de retenção, o método ainda demanda baixo uso de aditivos, sendo o produto usado na 

agregação inofensivo ecotoxicologicamente e pode auxiliar no aumento significativo da vida 

útil das membranas, fazendo com elas possam operar em menor escala e com maior custo-

benefício. O artigo também trata da aplicação desse método na indústria, antes da etapa de pré-

tratamento do efluente e propõe uma planta de fácil instalação e alta escalabilidade, pois pode 

ser modularizada e adaptada ao grau de poluição da região. Vale ressaltar que, um dos pontos 

negativos desse tipo de tratamento é que exige que haja uma distribuição do tempo de residência 

bem definida no reator, para evitar a desintegração dos aglomerados.  

Sendo assim, o estudo desenvolvido com organosilanos se mostrou mais indicado para 

aplicação industrial pois, por mais que tenha obtido uma eficácia menor, exige um tempo menor 

quando comparado ao experimento com partículas biogênicas. 

Outro tema levantado nos tratamentos biológicos foi a utilização de organismos vivos 

para a degradação dos poluentes plásticos. Tanto no experimento com a bactéria Ideonella 

sakaiensis, realizado por Yoshida et al. (2016), quanto no experimento com a larva da traça da 
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cera (Plodia interpunctella), realizado por Yang et al. (2014), foram utilizados filmes plásticos 

para observar a capacidade de degradação desses organismos. No primeiro, a bactéria foi capaz 

de degradar o plástico (Polietileno tereftalato) a uma taxa de 0,13mg.cm-2 por dia. Ao final do 

experimento 75% do plástico degradado foi catabolizado em CO2. Já no segundo experimento, 

observou-se no intestino da larva da traça da cera a presença de duas bactérias capazes de 

degradar o plástico. O experimento obteve uma taxa de degradação de 6.1 ± 0.3% e 10.7 ± 

0.2%. 

Outro experimento utilizando microrganismos foi o realizado por Asmita, 

Shubhamsingh e Tejashree (2015). Nesse caso, foram utilizadas amostras de solos de 5 

ambientes diferentes, contaminadas por microplásticos de 0,1-0,8 cm. O estudo comprovou que 

a bactéria Bacillus subtilis, presente em alguma das amostras, foi capaz de degradar 

aproximadamente 74,59% dos microplásticos, o que é um resultado bem satisfatório e demostra 

que a utilização de organismos vivos pode ser uma boa forma de remediação ambiental, assim 

como uma boa forma de degradação de resíduos plásticos. Contudo, a aplicação em larga escala 

desses métodos ainda não foi amplamente estudada e os poucos artigos e exemplos a respeito 

do tema podem significar um desafio na análise da sua real eficácia.  

 

5.2 Desafios na comparação de resultados 
 

O principal problema relacionado à comparação dos resultados obtidos nos diferentes 

estudos é a falta de conhecimento sobre a aplicação da maioria dos métodos em situações reais. 

Em boa parte dos estudos selecionados, os experimentos foram feitos apenas em escala 

laboratorial e não se sabe ao certo se a sua aplicação seria economicamente viável ou até mesmo 

se a eficácia obtida se manteria em um volume maior de poluente.  

Além disso, não existe uma padronização das amostras, o que dificultou o agrupamento 

dos estudos para que pudessem ser comparados. Alguns experimentos utilizaram efluentes reais 

que possuíam microplásticos e outros experimentos utilizaram efluentes sintéticos, ou seja, 

aplicaram microplásticos produzidos pela indústria já nesse tamanho, para simular um efluente 

poluído. Assim, novas abordagens devem ser desenvolvidas para melhor explorar o potencial 

de cada um dos métodos. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A presença de microplásticos já foi detectada em água potável, alimentos e no ar. Nesse 

trabalho foram investigadas as fontes de contaminação e comparados os métodos disponíveis 

de remoção desse poluente.  

A análise dos resultados foi dividida em duas etapas: tratamentos físico-quimicos e 

biológicos. Em relação aos fisíco-químicos, os métodos comuns já utilizados em estações de 

tratamento foram eficazes na remoção. Em especial para os processos que utilizam flotação 

como uma de suas etapas, atingindo até 95% de eficácia, devido às características flutuantes 

dos microplásticos. Um outro destaque pode ser dado para o tratamento através de biorreator 

de membrana, capaz de remover até 99,9% do poluente já no efluente primário, se mostrando 

um potencial método para utilização em larga escala.  

Já em relação aos processos biológicos, o tratamento a partir de organosilanos foi o que 

se mostrou mais promissor em relação aos outros, sendo capaz de reter até 85% dos 

microplásticos e ser facilmente reproduzido em escala industrial.  

Além disso, foi abordado também, processos de degradação dos poluentes após sua 

remoção. A aplicação de bactérias nos microplásticos se mostrou promissora, já que em dois 

diferentes artigos foi encontrada uma eficiência de degradação de até 75%. Sendo assim, um 

processo potencialmente promissor é aquele que combina em seus métodos, etapas de remoção 

físico-química como flotação ou biorreator de membrana e um pós-tratamento com o uso de 

microrganismos capazes de degradar o poluente removido.  

A principal dificuldade de análise é em relação a literatura disponível. Por ser um tema 

relativamente novo, não há muitos artigos que tratem e explorem esse assunto. E, apesar dos 

resultados discutidos serem animadores, há a necessidade de otimização das tecnologias 

disponíveis nas estações de tratamento para garantir o bom desempenho e máxima remoção de 

microplásticos. Recomenda-se a continuidade na abordagem desses tratamentos e análise de 

aplicabilidade em escala industrial. 
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