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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a 
presença de microplásticos nos sedimentos das Bacias 
hidrográficas do Rio Piraí e Rio Tibagi e no Complexo 
Estuarino de Paranaguá, relacionando com a 
acumulação em bivalves. Foram coletadas sedimentos e 
moluscos bivalves do Rio Tibagi onde foram encontrados 
microplásticos em 36,67% dos indivíduos analisados. 

Introdução  

Um dos maiores problemas enfrentados atualmente é o 
descarte inadequado de plásticos e a fragmentação 
destes em microplásticos no ambiente, sendo ambientes 
aquáticos os mais afetados. Esses resíduos podem ser 
ingeridos por animais aquáticos, como os moluscos 
bivalves, os quais são considerados sentinelas 
ambientais (SETÄLÄ; NORKKO; LEHTINIEMI, 2016). 
Visto que grande parte dos frutos-do-mar, é composto 
por organismos bivalve. Portanto, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a presença de microplásticos nos 
sedimentos das Bacias Hidrográficas do Rio Piraí (SC), 
do Rio Tibagi (PR), e no Complexo Estuarino de 
Paranaguá (PR), relacionando com a acumulação dos 
mesmos em moluscos bivalves. 

Material e Métodos 

Foram amostrados substratos dos Rios Piraí e Tibagi. 
Também foram coletados 30 bivalves do gênero 
Corbicula, no Rio Tibagi. Em laboratório, foi realizada a 
mensuração da biometria da concha, a pesagem, e a 
sexagem por observação do tecido gonático. Para 
análise da presença de microplásticos, as partes moles 
dos bivalves foram examinadas em microscópio 
estereoscópico, de acordo com Christo et al. (2017). A 
identificação dos microplásticos encontrados foi 
realizada através da análise em Microscópio Eletrônico 
de Varredura e de espectro de EDS – FEG. 

Resultados e Discussão 

Por motivos pandêmicos, não foi possível realizar as 
análises dos sedimentos. No entanto, foram analisados 
os bivalves coletados no Rio Tibagi. A mensuração do 
peso e da biometria dos bivalves estão apresentados na 
tabela 1. 
Foi observado a acumulação de microplásticos nos 
tecidos em 36,67% dos espécimes avaliados. As 
micropartículas, foram caracterizadas como 
microfilamentosa de coloração transparente e azul (Fig. 
1, a), que, quando submetidas ao MEV, foi observado 

estruturas filamentosas cilíndricas (Fig. 1, b). Essas 
características correspondem a microplásticos de acordo 
com Hidalgo-Huz et al (2012). 
 

Tabela 1. Média das mensurações dos pesos (bruto e mole) e 
biometria das conchas dos espécimes estudados. DP – Desvio 
padrão. 

Pesos 

Peso Bruto (g) 02,71 (± 0,64) 

Peso Mole (g) 00,32 (± 0,11) 
Biometrias 

Comprimento (mm) 18,35 (± 1,41) 
Largura (mm) 22,44 (± 2,09) 

Altura (mm) 12,45 (± 1,10) 

Resultados semelhantes foram encontrados em peixes 
Astyanax lacustres de água doce, (SANTOS, 2019), e, 
em bivalves Argopecten purpuratus comercializados 
(DE-LA-TORRE; MENDOZA-CASTILLA; PILAR, 2019). 
Esses resultados sugerem a contaminação do Rio Tibagi 
por esses resíduos, já que os indivíduos analisados são 
animais filtradores e infaunais.  
 

      
Figura 1. Microscopias óptica (A) e eletrônica de varredura (B) de 
microfilamento encontrado no sistema disgestório de Corbicula sp. do 
Rio Tibagi-PR de microfilamento encontrado em sistema digestório de 
Corbicula sp. no Rio Tibagi-PR. B - Microscopia. A – Aumento 100x. 

Conclusões 

A presença de microplásticos nos bivalves pode ser um 
indicativo da contaminação desse ambiente, visto que o 
modo de vida bentônico desses animais está 
diretamente associado ao sedimento. Além disso, esses 
resultados indicam um potencial desses bivalves como 
bioindicador ambiental de microplásticos.  
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