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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre o impacto do 

microplástico sobre a biota marinha. Foi realizado o levantamento de dados por meio de 

pesquisas de artigos científicos em português e inglês pelo Google Acadêmico e as referências 

bibliográficas foram escolhidas de acordo com a sua relevância dentro do tema, independente 

de ano de publicação, na intenção de juntar a maior quantidade de material possível para 

discussão. Na relação entre microplástico e organismos marinhos, 50 artigos se destacaram, 

onde 48% das pesquisas foram realizadas in situ, enquanto 52% estudadas ex situ (laboratório). 

O presente estudo mostrou que a maior parte dos artigos sugeriram que o microplástico gerou 

impactos, principalmente, sobre peixes e crustáceos. 

Palavras-chave: revisão bibliográfica, microplástico, impacto ambiental, biota marinha 

 

ABSTRACT 

The aim of the present paper was to conduct a literature review of the impact of the microplastic 

on the marine biota. Data sampling was carried out through research of scientific articles in 

Portuguese and English on Google Scholar and literature was selected according to its 

relevance within the theme, regardless the year of publication, so that the largest amount of 

information could be assessed. We found a total of 50 papers that was related to microplastic 

and marine biota, of which 48% of the research were carried out in situ, while 52% were 

conducted ex situ (laboratory). The present analyses showed that most of the articles suggested 

that the microplastic causes impact on marine fauna, mainly on fish and crustaceans. 
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INTRODUÇÃO 

Há anos o lixo nos mares tem sido um problema visado e discutido no mundo todo, 

podendo ser encontrado por todo o oceano, incluindo em lugares que não são próximos a 

centros urbanos (Cheshire et al., 2009). Esse problema foi notado e apontado nos anos 70 apesar 

de só ter realmente ganhado força nos anos 90, quando se tornou impossível ignorar a grande 

quantidade de detritos e lixo presentes nos oceanos e como isso poderia trazer impactos 

negativos sobre esse ecossistema (Galgani et al., 1995; Coe e Rogers, 1997; Barnes et al., 

2009). 

O descarte inadequado de microplásticos (MPs) está resultando em problemas sociais 

e ambientais a nível mundial. Sua interação com ecossistemas está sendo estudada, assim como 

seus efeitos sobre a biota marinha. Os MPs são comumente definidos como partículas plásticas 

com tamanhos abaixo de 5 mm (Hidalgo-Ruz et al., 2012). 
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Os MPs são classificados entre primários ou secundários, dependendo da maneira em 

que são produzidos. MPs primários são pequenas partículas de plástico liberadas diretamente 

no ambiente, via efluentes domésticos e industriais, derramamentos e descargas de esgotos ou 

indiretamente através do escoamento superficial. A faixa de partículas MP primárias incluem 

fragmentos (Rummel et al., 2016), fibras (Rummel et al., 2016), pelotas (Nobre et al., 2015), 

filmes (Lusher et al., 2015) e esferas (Li et al., 2016). Esferas são constantemente associadas à 

indústria fármacos e de cosméticos (Zitko e Hanlon, 1991). MPs secundários são formados 

como resultado da degradação/fragmentação gradual de partículas plásticas já presentes no 

ambiente devido à foto-oxidação gerada pela radiação U.V., pela transformação mecânica 

resultante da abrasão das ondas e pela degradação biológica causada por microrganismos 

(Browne et al., 2007). 

O plástico surgiu no século XVII e rapidamente se tornou parte de quase tudo que 

utilizamos no dia a dia, como computadores, celulares, embalagens, calçados, automóveis, 

dentre outros. Por ser versátil, baixo custo, maleável e durável, contribuiu para o 

desenvolvimento social, econômico e científico (Hosler et al., 1999). Por outro lado, é 

preocupante os danos que este ocasiona no meio ambiente marinho, onde animais acabam 

morrendo afogados, estrangulados ou mutilados pelo plástico deixado no mar, ou até mesmo 

morrendo de desnutrição após ter o trato digestivo obstruído pela ingestão acidental de 

partículas plásticas (Mason et al., 2018). Calcula-se que até 2015, a humanidade produziu 8,3 

bilhões de toneladas de plástico, onde cerca de 6,3 bilhões já foram descartadas e quase 8 

milhões de toneladas de plástico chegam aos nossos oceanos todos os anos (ONU, 2017).  

Os MPs acabam se fragmentando com o uso e são espalhados através da lixiviação por 

toda a hidrosfera. Além de representarem uma ameaça por si só, já se sabe que possuem 

potencial para se agregar a outros contaminantes ambientais, agravando ainda mais a situação 

(Nel e Froneman, 2015; Vethaak e Leslie, 2016).  

Pesquisadores já conseguiram identificar a presença destas partículas em mel, cervejas, 

água de torneira, sal, moluscos, em peixes, no ar, e, recentemente, foi constatado pela primeira 

vez a presenças em fezes humanas (Liebezeit e Liebezeit, 2014; Mason et al., 2018; Karami,  

et al., 2017). 

Mesmo em suas formas diminutas, esses pequenos pedaços de plástico, podem vir a 

causar danos e impactos negativos significativos nos organismos presentes no ambiente 

marinho e, consequentemente em todo o seu ecossistema. Tendo isso em vista, o presente 

estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica para verificar os principais 

impactos sobre os organismos marinhos publicados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi feito através de levantamento de dados por meio de pesquisas de artigos 

científicos em português e inglês pelo Google Acadêmico e as referências bibliográficas foram 

escolhidas de acordo com a sua relevância dentro do tema independente de ano de publicação 

na intenção de juntar a maior quantidade de material possível para discussão. O levantamento 

também foi feito a partir das referências bibliográfica de outros artigos utilizados para o 

enriquecimento e maior aprofundamento e especificidade do presente trabalho. Também estão 

incluídos sites de informação de cunho nacional e internacional e documentos de eventos e 

emendas feitas a respeito do tema abordado neste artigo, igualmente sem levar em conta seus 

anos de publicação na intenção de conseguir mais dados e material e observar há quanto tempo 

esses temas têm sido discutidos. 

 Pesquisas no Google geral também foram feitas para levantar a quantidade de material 

encontrado quando utilizadas as palavras chaves na pesquisa e analisar seu grau de importância, 

e o quanto é discutido dentro da internet em geral. As palavras-chave utilizadas para as 

pesquisas em todas as plataformas escolhidas foram “microplástico”, “microplastic”, 
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“microplástico nos oceanos”, “microplastic on the ocean”, “microplástico no ambiente 

marinho”, “microplastic in the marine environment”, “impactos do microplástico” e 

“microplastic impacts”. A maior parte dos artigos escolhidos foram em inglês e a filtragem de 

informação foi feita em cima de seu nível de relevância dentro da execução e catalogação 

desses impactos. 

Como critério de seleção foi realizada a leitura dos artigos para a identificação de 

campos relevantes ou estudos laboratoriais reportando a ingestão de MP ou os efeitos 

ecotoxicológicos nos animais marinhos. Os artigos escolhidos para uma análise mais profunda 

foram separados em cinco grupos: (I) tipos de MP usados ou reportados; (II) formato do MP 

usado ou reportado; (III) tamanho do MP; (IV) grupo de organismos estudados; (V) tipo de 

efeito ecotoxicológico observado. 

Foi utilizada uma lista de tipos de plásticos encontrada na literatura: polietileno (PE), 

poliestireno (PS), polipropileno (PP), poliéster (PES), policloreto de vinila (PVC), poliamida 

(PA), polímeros acrílicos (AC), poliéter (PT), celofane (CP), poliuretano (PU), não 

especificado (NS). A família de plásticos PE e PES incluem os dois tipos de densidade, tanto 

alta como baixa. Essa lista de tipos de plásticos incluem os principais grupos de MPs reportados 

na Plastics Europe (2017). 

Os artigos que especificaram o formato dos MPs foram classificados de acordo com os 

seguintes critérios: esferas, fibras, fragmentos, filmes e “pellets”. Quanto ao tamanho, os MPs 

foram agrupados da seguinte forma: <50 μm; 50–100 μm; 100–200 μm; 200–400 μm; 400–

800 μm; 800–1600 μm; >1600 μm; ou não especificado (NE). 

Os grupos de organismos estudados foram: peixes, mamíferos marinhos, grandes 

crustáceos, pequenos crustáceos, moluscos, anelídeos, equinodermos, cnidários e 

poríferos.''Pequenos crustáceos” incluem zooplâncton, enquanto “grandes crustáceos” são 

todos os outros organismos do táxon Crustacea. 

 

 RESULTADOS 

 Para cada pesquisa feita foi oferecido um número diferente de resultados, 

principalmente entre as ferramentas de pesquisa do Google e do Google Acadêmico. Foram 

encontradas 10.189.100 resultados no total na ferramenta do Google sendo 1.660.000 

resultados para “microplastic”, 4.420.000 resultados para “microplastic in the ocean”, 

2.710.000 para “microplastic in the marine environment”, 4.920.000 para “microplastics”, 

1.070.000 resultados para “microplástico”, 287.000 para “microplástico nos oceanos”, 

1.370.000 para “microplásticos” e  42.100 resultados para “microplásticos no ambiente 

marinho”.  

 Já para o Google Acadêmico foram encontrados 89.798 resultados no total sendo 

23.500 resultados para “microplastic”, 14.600 resultados para “microplastic in the ocean”, 

17.600 para “microplastic in the marine environment”, 30.600 para “microplastics”, 1.400 para 

“microplástico”, 322 para “microplástico nos oceanos”, 256 para “microplásticos no ambiente 

marinho” e 1.500 resultados para “microplásticos” (Tabela 1). 

Na relação entre microplástico e organismos marinhos, 50 artigos se destacaram, onde 

48% das pesquisas foram realizadas in situ, enquanto 52% estudadas ex situ (laboratório) 

(Figura 1).  
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Tabela 1- Número de resultados encontrados utilizando as palavras chave em cada ferramenta 

de pesquisa e número de artigos que foram utilizados neste trabalho. 

 

Palavras-chave Google Google Acadêmico Referenciados 

Microplástico 1.070.000 1.420 20 

Microplásticos 1.370.000 1.500 20 

Microplástico nos 

oceanos 
287.000 322 15 

Microplásticos no 

ambiente marinho 
42.100 256 15 

Microplastic 1.660.000 23.500 30 

Microplastics 4.920.000 30.600 30 

Microplastic in the ocean 4.420.000 14.600 20 

Microplastic in the 

marine environment 
2.710.000 17.600 2 

 

 

 

 
Figura 1- Percentual de pesquisas realizadas em campo e em laboratório sobre o impacto de    

microplástico sobre organismos marinhos. 

 

Os tipos de microplástico mais reportados nos estudos em campo e em laboratório 

incluem polietileno (23%), poliestireno (22%), polipropileno (12%) e poliéster (9%) (Figura 

2).  
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Figura 2- Percentual de citação dos tipos de microplástico registrados em campo e laboratório. 

 

O formato dos MPs reportados em organismos coletados durante pesquisas em campo 

são variados. Fibras e fragmentos foram reportados em 23% e 21% dos estudos, 

respectivamente, seguido por esferas (11%), filme (8%) e pellets (4%). Porém, nos estudos em 

laboratório, MPs esféricos foram o formato mais comumente usado (17%), seguido por fibras, 

fragmentos e partículas não especificadas (3%) (Figura 3). 

 

 
Figura 3- Percentual do formato dos MPs reportados em organismos coletados durante 

pesquisas In situ e Ex situ. 

 

Dos 50 artigos selecionados sobre o impacto do microplástico sobre a biota, os peixes 

foi o grupo de organismos mais estudado (44%), seguido pelos crustáceos (21%), moluscos 

(14%) e anelídeos (6%) (Figura 4).  
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Figura 4- Percentual dos grupos da biota marinha estudados sob o impacto do microplástico. 

 

Apesar da maioria dos estudos destacarem os impactos sobre os peixes, os estudos 

realizados em campo priorizaram peixes (23% de todos os estudos), enquanto os realizados em 

laboratório priorizaram os crustáceos (17% de todos os estudos), especificamente os pequenos. 

Cole et al (2013) expuseram diferentes espécies de zooplâncton a ambientes com presença de 

microplástico e sem a presença deste material, com isso pode-se verificar que a maioria das 

espécies do zooplâncton expostos a poliestireno (7,3−30,6 μm) demonstraram capacidade de 

ingeri-los. Os copépodos examinados, Centropages typicus e Temora longicornis, por 

exemplo, foram capazes de consumir esferas de poliestireno de 7,3, 20,6 e 30,6 μm, enquanto 

outros copépodes mostraram seletividade na escolha do microplástico baseado em tamanho. 

Estudos sobre seletividade podem ser importantes para projetos de mitigação nos processos 

causadores de impacto na biota marinha. 

 

DISCUSSÃO 

Foram obtidas aproximadamente 1000 referências na pesquisa bibliográfica realizada 

no Google Acadêmico, das quais apenas 50 destacavam de forma direta os impactos do 

microplástico sobre a biota marinha.  

Foram encontrados diversos tipos de impactos diferentes relacionados a diferentes 

partículas desde fibra a grânulos plásticos com impactos referentes aos oceanos, rios e uma 

quantidade um pouco menor de informação sobre o ambiente terrestre. Os impactos mais 

relevantes foram os referentes à ingestão que apresentam consequências de saúde para toda a 

teia alimentar. Foi percebida, também, uma grande relevância na liberação de poluentes 

químicos tóxicos no mar e no meio ambiente no geral que também podem vir a causar 

problemas de saúde dentro da teia se ingeridos ou entrarem em contato com a parte externa de 

seres vivos. 

O formato dos MPs reportados em organismos coletados durante pesquisas em campo 

são variados. Fibras e fragmentos foram reportados em 23% e 21% dos estudos, 

respectivamente, 

Conhecer o tipo do microplástico é importante, pois cada um possui características 

distintas capazes de influenciar seu comportamento no ambiente, potencial de absorção de 

contaminantes e seus efeitos à saúde dos organismos. (Straubet et al., 2017; Au et al., 2017). É 

importante destacar o alto percentual de fibra, quando comparado com os demais formatos. A 

fibra derivada da lavagem de roupas de tecido sintético é levada para o ambiente marinho 
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(Naper e Thompson, 2016), provavelmente, sem a grande maioria da população saber o 

impacto que está causando. 

A densidade do MP define a camada d’água em que ele estará mais presente. Mas 

embora o material do MP influencie na sua densidade (Nizzetto et al., 2016), a densidade desses 

polímeros pode mudar no ambiente devido a formação de biofilme ou pela floculação. 

(Rummel et al., 2017) 

Polietileno foi o tipo mais comum de MP estudado em peixes, sendo reportado em 12% 

dos estudos. Sua abundância, somada com suas características e as modificações morfológicas 

passíveis de serem sofridas, podem tornar sua presença mais recorrente nas múltiplas camadas 

d’água, facilitando sua ingestão independente das preferências de habitat do organismo. 

O estudo de Lusher et al. (2013) exemplifica essa questão, dando indícios de que o 

polietileno está presente na coluna d’água e nos sedimentos. Um terço dos peixes examinados 

havia ingerido MPs, sendo que os organismos pelágicos e bentônicos possuíam conteúdos 

intestinais semelhantes. Isto sugere falta de seletividade e/ou presença disseminada do MP em 

questão. 

Animais expostos a MPs podem ingeri-los e os acumular nas brânquias (Watts et al., 

2014)  e trato intestinal (De Sá et al., 2015). A ingestão pode ocorrer devido à inabilidade de 

distinguir o MP de sua presa (De Sá et al., 2015) ou através da ingestão de organismos de 

menor nível trófico contendo essas partículas (Do Sul e Costa, 2014). Além disso, o MP pode 

aderir diretamente aos organismos (Cole et al., 2013).  

Muitos crustáceos e os moluscos são organismos filtradores, e, portanto, estão mais 

passíveis de bioacumular os MPs (Davidson, 2012; Wright et al., 2013; Gambardella, et al., 

2017; Naji et al., 2018; Abidliet al., 2019; Zhang et al., 2019; Sfriso et al., 2020). Considerando 

que estes indivíduos estão presentes na culinária de diversas culturas, representam uma fonte 

potencial de contaminação ambiental por MPs aos humanos que os consomem. 

O zooplâncton assume o papel tanto como consumidor na cadeia alimentar quanto na 

forma de alimento para demais seres vivos, demonstrando diferentes hábitos de alimentação, 

que variam de acordo com o estágio de vida e a disponibilidade de presas. Os mesmos podem 

usar uma combinação de quimio e mecano-receptores para selecionar suas presas, contudo se 

alimentam preferencialmente de determinadas espécies de alga. Com a abundância de 

microplástico nos oceanos, alguns detritos de plástico são confundidos com alimento e acabam 

sendo ingeridos (Cole et al., 2013). 

No geral, os efeitos documentados dos MPs nos organismos aquáticos incluem redução 

da alimentação (De Sá et al., 2015), estresse oxidativo (Della Torre et al., 2014), 

genotoxicidade (Della Torre et al., 2014), neurotoxicidade (Oliveira et al., 2012), retardamento 

do crescimento (Della Torre et al., 2014;), redução da capacidade reprodutiva (Cole et al., 

2015) e até mesmo morte (Cole et al., 2015). 

O conhecimento da origem dos resíduos de microplástico e seus efeitos na biota 

marinha são fundamentais para projetos de mitigação e prevenção de diminuição da 

diversidade sobre a biota marinha, decorrente do impacto do microplástico. Mais estudos 

precisam ser realizados em campo e em laboratório a partir da rota na teia alimentar, além de 

estudos sobre os produtos causadores da liberação do microplástico e de estudos para produção 

de material biodegradável não impactante para os ecossistemas aquáticos. 

 

CONCLUSÃO  

As pesquisas feitas no presente trabalho mostram que o microplástico vem sendo muito 

estudado, porém esta área necessita de estudos mais aprofundados sobre o impacto do 

microplástico em longo prazo no organismo dos seres vivos e no meio ambiente como um todo 

para o melhor compreendimento desses impactos no mundo e na biota. Apesar das atuais 
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descobertas, os estudos feitos estão concentrados em certos grupos de indivíduos ou em certos 

tipos de MP, sendo preciso diversificar mais para entender a verdadeira amplitude do problema.  

Apesar da grande quantidade de informação que temos referente a ingestão desses 

resíduos, visto que esses poluentes estão presentes em praticamente todo o lugar, ainda faltam 

ser descobertas muitas informações sobre os perigos que os impactos causados pelos 

microplásticos podem representar para o ambiente, para biota marinha e para a humanidade. 

Além disso, é imprescindível que os estudos laboratoriais que se propõe a retratar ou 

desmistificar o funcionamento de uma relação no meio, utilizem parâmetros similares aos 

encontrados no ambiente, visando assim obter respostas concretas e condizentes com a 

realidade da situação atual.   
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