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Resumo
A avaliação da presença de microplásticos de pode
indicar uma condição de contaminação. Assim o objetivo
do estudo foi avaliar a ingestão de microplástico por
chaetognathas na Baía de Guaratuba. As amostras foram
triadas e as lâminas montadas para identificação de
microplásticos. Não foi possível a análise em FEG devido
ao cenário mundial de pandemia, porém análises futuras
serão realizadas.

Introdução
O Filo Chaetognatha é constituído por pequenos animais
marinhos, planctônicos com cerca de 2 a 120 mm de
tamanho. São considerados predadores, podendo se
alimentar de larvas de moluscos (SOUZA; SOUZA e
LOPES 1998). Estudos revelam que vários organismos
marinhos filtradores podem ser afetados e contaminados
por microplásticos (5mm), podendo ingeri-los
acidentalmente (OLIVATTO, 2017). Devido a isso
estudos são extremamente relevantes para entender o
impacto na vida desses organismos. O objetivo desse
trabalho foi analisar a ingestão de microplásticos por
Chaetognathas na Baía de Guaratuba- PR.

Material eMétodos
Os Chaetognathas foram coletados na Baía de
Guaratuba, onde foram analisados 3 pontos (III, IV e V).
Os exemplares foram triados no laboratório de Zoologia
da UEPG na cidade de Ponta Grossa e colocados em
lâminas. Para montá-las foi utilizado o álcool gel, onde
os indivíduos foram prensados com o auxílio da lamínula
para análises futuras da possível presença de
microplásticos.Como não foi possível analisar as lâminas,
devido a pandemia, foi realizada uma revisão
bibliográfica sobre o assunto.

Resultados eDiscussão
A análise dos chaetognatas em lâminas, como mostraa

Figura 1. Lâminas montadas com Chaetognathas.

Observa-se na Tabela 1 trabalhos publicados sobre
ingestão de microplásticos no zooplâncton marinhos.

Tabela 1. Trabalhos sobre ingestão de microplásticos no zooplâcton.
Táxon Microplásticos

(Forma e Composição) Referência
Copépodes
(Paracyclopina nana)

Pelet e Polietileno Jeong et al. 2017

Copépode Pelet e Polietileno, PVC,
Poliamida

Cole et al. 2014

Bivalve Pelet e Polietileno Gonçalves et al.
2017

Molusco e Copépode Pelet, microfilamentos Sun et al. 2018

O copépode Tigriopus japonicus para que tenham
problema no seu desenvolvimento ou na sua taxa de
sobrevivência, esses animais teriam que ingerir ou ser
expostos a uma quantidade de 0,5 μm de polietileno
(JEONG, et al 2017).

Conclusão ouConclusões
Este estudo indicou a escassez de trabalhos associando
microplásticos e chaetognatas. E que a presença desse
material no ambiente marinho pode impactar a ecologia e
vida desses organismos.

Agradecimentos
Agradeço a Fundação Araucária por todo o apoio
financeiro. A Profa. Dra. Susete Wambier Christo, pela
orientação. Ao doutorando Augusto L. Ferrreira Junior
pelo apoio.

figura 1, pode indicar a ingestão de microplasticos por
estes organismos, já que alguns trabalhos indicam a
possível ingestão de microplasticos pelo zooplancton,
podendo acarretar consequências durante seu
desenvolvimento (JEONG, et al 2017). Estudos quanto a
ingestão de microplasticos pelos chaetognatas são
importantes devido à falta de informação sobre esse
grupo na Baia de Guaratuba.
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