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RESUMO
CESA, Flavia Salvador. Microplásticos têxteis: emissão de fibras sintéticas na lavagem doméstica.
2017. 155 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Versão corrigida.
Há tempos a ubiquidade dos materiais plásticos no meio ambiente é assunto de discussão, com
destaque para as partículas menores, ditas microplásticos (< 5 mm). Fibras provenientes de materiais
têxteis são um subgrupo dos microplásticos e têm origem em diversas fontes, incluindo lavagens
domésticas, uma vez que filtros de lavadoras e sistemas de tratamento de esgoto não são desenhados
especificamente para retê-las. Quando no meio ambiente, estes materiais podem alcançar
concentrações até milhares de unidades por metro cúbico, ficando disponíveis a uma gama de
espécies. Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar parâmetros de lavagem, e
características têxteis que pudessem influenciar no desprendimento de fibras em efluentes de lavadoras
domésticas. Foram realizados experimentos com dez sucessivas lavagens individuais, com e sem
detergente, para quatro tipos de artigo: algodão (como padrão de comparação), acrílico, poliéster e
poliamida. Os efluentes foram então filtrados (< 1 mm, 500 µm, 63 µm, 8 µm) e pesados. Resultados
demonstram que todos os artigos têxteis liberaram fibras na lavagem. Dez sucessivas lavagens
representaram queda na massa desprendida, bem como o uso de detergentes em comparação a
lavagens sem detergente. Diferenças entre artigos sugeriram variação conforme características têxteis,
onde algodão liberou mais fibras, seguido de acrílico, poliamida e poliéster. Em relação ao tamanho
das fibras, a maioria ficou retida no filtro da lavadora (< 1 mm) e na peneira de 63 µm, mostrando o
potencial de diminuição de porosidade do filtro. A visualização de fibras em papel-filtro de 8 µm
sugere a existência de fibras micro e nano. Convertendo massa para número de unidades, a lavagem
individual de um artigo têxtil mostrou desprender entre milhares e centenas de milhares de fibras. Para
uma extrapolação mundial, cerca de 40,4 mil toneladas de algodão e 21,5 mil toneladas de fibras
sintéticas seriam liberadas em efluentes de esgoto. No Brasil estes valores corresponderiam,
respectivamente, a 1,6 mil e 860 toneladas ano. Caso fossem tratadas em estações de tratamento de
esgoto em condições ideais, seriam liberadas, em um ano, cerca de 737 toneladas de fibras sintéticas
em escala mundial e 29 toneladas em escala nacional. Uma vez em cursos d’água, estas fibras
atingiriam, em última instância, o ambiente marinho, indicando a necessidade por soluções que
combatam este tipo de poluição, sem antes deixar de explorar as lacunas do conhecimento,
relacionadas, no âmbito têxtil, especialmente às diferenças metodológicas entre os estudos.
Palavras-chave:
ambiental.

Microplásticos. Microfibras. Fibras sintéticas. Lavagem doméstica. Poluição
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ABSTRACT
CESA, Flavia Salvador. Textile microplastics: synthetic fibers’ emission during domestic washings.
2017. Number of pages 155 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and
Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2017. Corrected version.
Since decades, the ubiquity of plastic materials in the environment has been a matter of discussion.
Smaller pieces, named microplastic (< 5 mm) gained more attention recently and are now the focus of
several studies. Textile fibers are a subgroup of microplastics and can be originated from several
sources, including domestic washings, once filters and sewage treatment plants are not specifically
designed to retain them. In the environment, these materials can reach concentrations up to millions of
units per cubic meter, being available to many species. The objective of the present study was to
evaluate washing parameters and also textile characteristics, which could influence in fibers’ emission
from domestic washing machines. Experiments were done in ten successive times, with and without
detergent, for four types of articles: cotton (as a pattern for comparison), acrylic, polyester and
polyamide. Resulting effluents were then filtered in different porosities (< 1 mm, 500 µm, 63 µm, 8
µm), weighted, related to mass of textile articles and simulated regarding number of fibers. Results
demonstrated that all textile articles emitted fibers during domestic washings. Ten successive
washings represented a decrease in the emitted mass, as well as the use of detergent in relation to
washings without the product. Differences between articles suggested variation of results according to
textile characteristics, where the ranking of emission was: cotton, acrylic, polyamide and polyester.
When considering the size of fibers, the majority was retained in the filter of the washing machine
(porosity < 1 mm) and in 63 µm sieve, when compared to 500 µm sieve, showing the importance of
the filter of the washing machine and the potential to decrease its porosity. Fibers retained in the filterpaper of 8 µm, couldn’t be weighted because of its low mass, but their visualization suggests the
existence of fibers in micro and nano scales. Converting mass to number of fibers, one individual
washing was responsible for something between thousands and hundred of thousands of units. When
extrapolating values to a global perspective, it reaches something around 40.4 thousand tonnes of
cotton per year and 21.5 thousand tonnes of synthetic fibers per year. In a Brazilian perspective, these
values correspond, respectively, to 1.6 thousand tonnes year and 860 tonnes year. If this effluents were
all treated in sewage treatment plants, in ideal conditions, still they would release something like 737
tonnes of synthetic fibers per year in a global scale and 29 tonnes of synthetic fibers per year in a
national scale. Once in water bodies, those fibers would reach the marine environment, indicating the
necessity of solutions that could impair this kind of pollution, not before solving knowledge gaps,
specially related, in the textile area, to methodology differences between studies.
Keywords: Microplastics. Microfibers. Synthetic Fibers. Domestic washing. Environment Pollution.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da primeira resina sintética, o baquelite, no início do século XX, o
plástico tornou-se um produto indispensável ao nosso modo de vida, de tal forma que,
atualmente tudo ou quase tudo o que consumimos é composto por este material (COLE et al.,
2011; SIVAN, 2011). Produzido a partir de polímeros sintéticos, derivados principalmente de
combustíveis fósseis, consegue aliar importantes propriedades como leveza, durabilidade e
isolamento térmico e elétrico a baixo custo (GESAMP, 2015b; BARNES et al., 2009;
THOMPSON et al., 2009). Em substituição a materiais como couro, madeira, metais e fibras
naturais, tornou-se uma alternativa viável para setores como o de vestuário, embalagens,
armazenamento e transporte, produzindo inúmeros benefícios sociais (EPA, 1990; GESAMP,
2015b; SIVAN, 2011). Plásticos como componentes de veículos, por exemplo, em função de
sua baixa massa, reduzem a quantidade de combustível consumido durante o transporte. Na
área hospitalar, permitem maior segurança e menor custo para vestuário e equipamentos como
máquinas de diálise. Na tecnologia e nas telecomunicações, produzem bens economicamente
mais acessíveis aos consumidores (THOMPSON, 2006).
Desde o início de sua fabricação em massa, em 1950 (UNEP, 2016), a produção global
de plástico saltou de inexpressivos 1,7 milhão de toneladas (PLASTIC EUROPE, 2013) para
mais de 300 milhões em 2014 (PLASTIC EUROPE, 2015). Conforme Thompson et al.
(2009), produzimos na primeira década do nosso século a mesma quantidade de todo o século
anterior. Se prognósticos dos anos 40 previam um planeta mais limpo, livre de bolor e
ferrugem, mais colorido e prático pela presença de material sintético (DERRAIK, 2002;
THOMPSON et al., 2009), estudos posteriores voltaram-se a uma visão mais realista,
preocupando-se com as consequências práticas deste tipo de consumo.
Estima-se que o processo de manufatura do plástico consuma cerca de 8 % de todo o
petróleo do mundo, onde metade seja transformada em matéria-prima e outra metade,
utilizada como energia no processo (HOPEWELL et al., 2009). Além da questão do
esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, a maioria dos produtos sintéticos é
preenchida com substâncias por vezes consideradas tóxicas. Esses compostos, a exemplo de
retardantes de chamas, corantes e plastificantes, além de melhorarem o desempenho do
produto final, lidam com efeitos colaterais, tanto em animais quanto em humanos, causados
por ingestão, inalação ou contato dérmico (UNEP, 2016).
Além de constituírem um risco para a saúde dos indivíduos, materiais sintéticos
representam uma crescente ameaça ao ecossistema. Neste sentido, pesquisas recentes têm se
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voltado à presença de itens plásticos de diferentes tipos, cores, formatos e dimensões nos mais
diversos habitats ao redor do globo (HIDALGO-RUZ et al., 2012). Seja por liberações não
intencionais ou descartes indiscriminados (WRIGHT; THOMPSON; GALLOWAY, 2013),
materiais deste tipo têm acumulado especialmente no ambiente marinho (MOORE, 2008),
onde representam até 95 % dos detritos encontrados em linhas costeiras, superfície dos
oceanos e no fundo do mar (GALGANI et al., 2015). Com uma durabilidade estimada entre
décadas a milhares de anos, mas ainda desconhecida precisamente em função da recente
história desta indústria (BARNES et al., 2009; DERRAIK, 2002; ZALASIEWICZ et al.,
2015), acredita-se que, à exceção do que foi incinerado, a maioria dos plásticos introduzidos
ao meio ambiente, permaneça até o momento, desmineralizada, em sua forma integral ou
como fragmentos (THOMPSON et al., 2005).
Com um corpo de publicações recentes sugerindo maior abundância de microplásticos
(partículas ou fragmentos < 5 mm) (BROWNE et al., 2010; ERIKSEN et al., 2014; LAW;
THOMPSON, 2014), associado a maiores lacunas no conhecimento (THOMPSON et al.,
2004; COLE et al., 2011), instituições como a União Europeia e o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente defendem a necessidade de compreender melhor as questões
ligadas a estes materiais (BROWNE et al., 2011). Diante do fato de que fibras sintéticas
liberadas de lavadoras de roupa domésticas são parte significativa dos resíduos encontrados
em campo (CARR, 2017; BROWNE et al., 2011; LI; TSE; FOK, 2016; WRIGHT;
THOMPSON; GALLOWAY, 2013), avaliadas com um grau de prioridade de 7/10 dentre
outras fontes de microplásticos (VERSCHOOR et al., 2014), há que se compreender quais são
as particularidades desta fonte poluidora, que permanece pouco explorada (CARR, 2017;
SUNDT, SCHULZE, SYVERSEN, 2014). Além do mais, perspectivas no crescimento do
consumo de fibras sintéticas e na frequência de lavagens domésticas (LAITALA; BOKS;
KLEEP, 2011) agravam esta situação.
Desta forma, o presente estudo pretende analisar lavagens domésticas de artigos de
vestuário como fontes de microplásticos ao ambiente marinho, avaliando a influência de
parâmetros mecânicos e químicos da lavagem, bem como as características dos artigos têxteis
que possam ocasionar maior ou menor desprendimento. Neste sentido, destaca-se que
informações complementares, referentes principalmente aos resultados da pesquisa,
encontram-se no CD-ROM que acompanha o presente trabalho.
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2. OBJETIVOS
!

2.1. OBJETIVO GERAL
O objetivo geral é avaliar fatores mecânicos, químicos e têxteis que possam
influenciar na emissão de fibras sintéticas ao meio ambiente, a partir de lavagens de vestuário
em máquina doméstica.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos compreendem:
a) verificar a influência mecânica das lavagens domésticas, quantificando as fibras
emitidas de uma a dez lavagens sucessivas, em artigos de vestuário novos (sem uso ou
lavagem prévios);
b) verificar a influência química das lavagens domésticas, quantificando as fibras
emitidas em lavagens com e sem detergente;
c) verificar a influência das características têxteis na lavagem doméstica, quantificando
as fibras emitidas de diferentes artigos previamente caracterizados.
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3. JUSTIFICATIVA
!

A crescente atenção que os materiais plásticos, especialmente aqueles de dimensões
menores, ganharam do público e da mídia em geral, aponta para a necessidade de exploração
de inúmeros fatores que permanecem desconhecidos. Uma das possibilidades reside na
detecção e compreensão das fontes de microplásticos, a fim de mitigar e possivelmente
eliminar este tipo de poluição.
Há uma escassez de estudos sobre estimativas de microplásticos, especialmente
aqueles relacionados à indústria têxtil e à perspectiva nacional. Até o momento, somente
alguns trabalhos foram dedicados a explorar a lavagem doméstica como uma fonte emissora
de microplásticos. Nesse sentido, inúmeras questões ligadas às características dos têxteis e aos
parâmetros de lavagem permanecem desconhecidas.
Diante do interesse relacionado a este tipo de poluição, com instituições públicas e
privadas voltadas ao tema, o presente trabalho pretende contribuir com o conhecimento desse
tema, quantificando fibras emitidas de lavagens domésticas a partir de diferentes composições
e qualidades de artigos têxteis e diferentes condições de lavagem, analisando influências
mecânicas, químicas e têxteis.
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1. PLÁSTICOS
4.1.1. DEFINIÇÃO, ORIGENS E TIPOS
O termo ‘plástico’ é uma diminuição da palavra ‘termoplástico’ que refere-se ao tipo
de material que, quando aquecido sob determinada temperatura, torna-se moldável sem
fraturar, a exemplo do polietileno (PE) e do polipropileno (PP) (UNEP, 2015; 2016). No
âmbito da poluição marinha, entretanto, o termo também é utilizado para designar os
chamados termorrígidos, que são materiais que, uma vez formados, não podem ser
remodelados, a exemplo das espumas de poliuretano (PUR) e resinas epóxi (EP) (GESAMP,
2015b; UNEP, 2015). O que é comum, a ambos os casos, é a origem nos polímeros sintéticos.
Polímeros são longas cadeias moleculares orgânicas que ocorrem naturalmente no meio
ambiente e podem ser sintetizadas (UNEP, 2016). São formados por unidades menores, ditas
monômeros e, em função de sua arquitetura, possuem alto peso molecular (GESAMP, 2015b;
UNEP, 2016). Quando formados por unidades idênticas são chamados de homopolímeros e
no caso de unidades diferentes, em diversas sequências, são chamados de copolímeros
(GESAMP, 2015b).
A origem dos polímeros sintéticos está basicamente nos combustíveis fósseis,
entretanto, fontes de biomassa, como os resíduos orgânicos e o óleo vegetal, tornaram-se uma
alternativa, principalmente nos anos mais recentes. Uma vez que o polímero é sintetizado,
independentemente da fonte, as características do plástico serão as mesmas. Para os derivados
de resíduos orgânicos, ocorre uma aproximação em relação à economia circular, fechando o
ciclo de recurso-manufatura-uso-descarte. No caso dos derivados de plantações, em tempos de
insegurança alimentar e preservação da biodiversidade, pode ocorrer menor viabilidade. De
qualquer forma, plásticos manufaturados a partir de biomassa são mais caros e ainda
representam uma pequena parcela da produção (UNEP, 2015; 2016).
Em termos de volume, atualmente os polímeros sintéticos mais comuns são:
polietileno (PE), polipropileno (PP), policloreto de vinila (PVC), politereftalato de etileno
(PET) que é um tipo de poliéster (PES), poliuretano (PUR) e poliestireno (PS). (PLASTIC
EUROPE, 2015; UNEP, 2015; 2016). Por outro lado, há um crescente emprego de novos
polímeros e copolímeros onde predomina a combinação de monômeros existentes. Neste
sentido, apesar de as características dos materiais serem bem conhecidas em relação a sua
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aplicação, o mesmo não se pode dizer sobre seu comportamento no meio ambiente (UNEP,
2015). Além do mais, não é esperado que os volumes de produção individuais reflitam no
padrão de lixo plástico observado em campo, mas, de outra forma, demonstrem a diversidade
de polímeros, uma vez que estão envolvidos fatores sociais, econômicos, técnicos e
ambientais (GESAMP, 2015b).
4.1.2. MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO
A durabilidade nos plásticos é uma das características mais fortemente apreciadas e
seu domínio está mais relacionado aos estágios durante a vida útil de um produto do que às
fases após o uso (GESAMP, 2015b; 2016). Neste sentido, há que se considerar que a
produção massiva de mercado dos polímeros sintéticos só foi iniciada por volta de 1950, o
que implica que as primeiras observações datem desta época e pouco se saiba fora do
ambiente laboratorial (GESAMP, 2016). Até o momento não existem metodologias capazes
de determinar a idade ou duração à exposição dos plásticos coletados em campo, onde os
trabalhos geralmente tratam de submeter os materiais sintéticos a condições naturais, para
posteriormente avaliar sua integridade física em laboratório (GESAMP, 2015b).
A degradação dos plásticos está diretamente ligada às propriedades do polímeros e às
condições físicas, químicas e biológicas aos quais são submetidos ao longo do tempo (UNEP,
2015; 2016). Qualquer ação degradante sobre o material está relacionada à redução de seu
peso molecular e consequentemente à perda de sua integridade mecânica (ANDRADY, 2011).
Em estágios avançados de degradação, o plástico tipicamente desenvolve traços em sua
superfície, tornando-se frágil e quebradiço. Qualquer força mecânica, nesta etapa, pode
transformá-lo em fragmentos (GESAMP, 2015b). Estes últimos continuam degradando,
geralmente pela ação de micro-organismos (biodegradação), até que o carbono do polímero
seja convertido em gás carbônico, água e outros compostos orgânicos simples. Quando esta
ação é completa, dá-se o nome de mineralização (ANDRADY, 2011; UNEP, 2016).
Em ambientes ao ar livre, para polímeros comuns como o PE, o PP e a poliamida
(PA), a principal ação degradativa é a foto-oxidativa, que ocorre pela incidência dos raios
solares (ANDRADY, 2011; GESAMP, 2015b). Enquanto houver oxigênio no sistema,
durante algum tempo, a termo-oxidação, que ocorre por temperatura moderada, pode
continuar sem ação direta da luz solar. Comparativamente, outros tipos de degradação, como
a hidrólise (reação com a água) e a ação de micro-organismos são significativamente
inferiores (ANDRADY, 2011; GESAMP, 2016). Neste sentido, um estudo com bactérias do
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mar Arábico verificou que após 30 dias de biodegradação em laboratório, a taxa de redução
de massa de filmes de PE ficou apenas entre 1 % e 1,75 % (HARSHVARDHAN; JHA, 2013).
Especificamente no ambiente marinho, a degradação iniciada pela radiação solar
ultravioleta é extremamente eficiente em locais onde o plástico está exposto ao ar ou na
superfície das praias. Entretanto, quando o material encontra-se flutuando ou afundado na
água, a degradação é severamente retardada. Isto ocorre em função das baixas temperaturas e
pouca concentração de oxigênio, piores nas condições mais profundas. Ademais, a
desaceleração da degradação também ocorre em função da incrustação de pequenas colônias e
organismos que protegem o material das intempéries e, eventualmente, acarretam no seu
afundamento (ANDRADY, 2011).
Para polímeros que sofrem intensiva degradação, o peso molecular se mantém na
ordem de 1000 a 10000 gramas por mol, o que na prática equivale a dizer que estes materiais
não biodegradam. Estudos mostram que alguns tipos de oligômeros (compostos por unidades
finitas de monômeros) precisam estar próximos a 500 gramas por mol para serem
biodegradados (ANDRADY, 2011; UNEP, 2015). Espécies microbiológicas capazes de
metabolizar os polímeros são raras na natureza e mesmo aquelas comprovadas como
eficientes não estão suficientemente disponíveis no ambiente marinho (ANDRADY, 2011).
Como consequência, poucos plásticos sofrem completa degradação (mineralização) nestes
locais (GESAMP, 2015b). Para aqueles desenhados como biodegradáveis, GESAMP (2016)
alerta para o fato de que as normas que certificam este tipo de material implicam em
condições muito específicas, que podem não corresponder à variabilidade de condições nos
habitats naturais. Finalmente, a degradação incompleta dos materiais plásticos no ambiente
marinho gera fragmentos que, gradualmente vão se transformando em pedaços menores
(GESAMP, 2016).
4.2. MICROPLÁSTICOS
Em termos gerais, microplásticos são partículas ou fragmentos sintéticos encontrados
no meio ambiente e responsáveis por diversos impactos ecológicos e socioeconômicos
(BROWNE, 2015; GESAMP, 2016). Não obstante a etimologia desconhecida, o uso do termo
é inicialmente atribuído a Ryan e Moloney (1990) e posteriormente a Thompson et al. (2004).
Os primeiros referindo-se a artefatos diversos, com menos de 20 mm de diâmetro,
encontrados em praias da África do Sul. Os últimos tratando de partículas sintéticas, com
aproximadamente 20 µm de diâmetro, majoritariamente em formato fibroso (Figura 1),
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encontradas na coluna d’água e sedimentos da região de Plymouth, Reino Unido
(THOMPSON et al., 2004).
Figura 1 – Microplásticos de formato fibroso detectados em Plymouth, Reino Unido.

Fonte: Adaptado de Thompson et al. (2004).

Desde então, o termo ‘microplásticos’ ganhou crescente notoriedade, com o histórico
sobre poluição marinha apontando para uma maior abundância de trabalhos referentes aos
plásticos maiores (COLE et al., 2011; SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014;
THOMPSON et al., 2004). Neste sentido, Ivar do Sul e Costa (2014), constataram que, de 101
artigos pesquisados em 2014, sobre as partículas menores, cerca de 80 % eram referentes aos
últimos 15 anos e mais de 60 % aos últimos 5.
4.2.1. DEFINIÇÃO DE TAMANHO
A palavra ‘microplásticos’ está associada a uma classificação baseada em tamanho, no
entanto, atualmente não existe consenso geral sobre os valores adotados, com relativa
variação entre os estudos (COLE et al., 2011; HIDALGO-RUZ et al., 2012). Em relação aos
limites superiores, em geral, pesquisas aceitam dimensões abaixo de 20 mm (HIDALGORUZ et al., 2012) e se por um lado valores menores do que 1 mm são mais intuitivos pois
referem-se à escala micrométrica, valores abaixo de 5 mm são mais comuns (CLAESSENS et
al., 2013). De fato, esta última dimensão foi proposta por um workshop realizado pela
National Oceanic and Atmospheric Administration (ARTHUR; BAKER; BAMFORD, 2009)
e posteriormente adotada pelo Joint Group of Experts on the Scientific Aspect of Marine
Environmental Protection (GESAMP, 2015b) e pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (UNEP, 2016). De qualquer forma, limites inferiores nestas publicações
permanecem pouco claros, especialmente porque a definição ‘< 5 mm’ compreende uma

25

gama extensa de tamanhos. Além do mais, é reconhecido que diferentes metodologias e
amostragens levaram à adoção de diversos valores (ARTHUR; BAKER; BAMFORD, 2009;
GESAMP, 2015b), trazendo à tona uma necessidade urgente de padronização, ainda não
estabelecida (COLE et al., 2011; GESAMP, 2015b).
Analogamente, a dimensão do microplástico, isto é, diâmetro, largura ou
comprimento, considerado para o limite de tamanho (< 5 mm), também não é consensual.
Valores variam conforme o autor, onde alguns descrevem, precisamente, a maior dimensão
(DRIS et al., 2016b; LEE et al., 2015), outros consideram o diâmetro (GESAMP, 2010;
2015a; NAPPER; THOMPSON, 2016; UNEP, 2016) ou não especificam qual a dimensão
atribuída (GESAMP, 2015b; ARTHUR; BAKER; BAMFORD, 2009). Evidentemente esta
discussão é irrelevante para formas esféricas onde o diâmetro e a maior dimensão coincidem.
Por outro lado, em se tratando de formas não circulares, deixar de mencionar qual lado é
atribuído, ou alternativamente considerar dimensões diferentes, pode gerar confusão e
problemas de estimativa nos resultados (CESA; TURRA; BARUQUE-RAMOS, 2017). Este é
o caso típico das fibras, onde, enquanto a seção transversal normalmente é da ordem de alguns
micrômetros, dificilmente ultrapassando 1 mm, o comprimento comum de manufatura inicia
na escala milimétrica (NEEDLES, 1986).
4.2.2. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORIGEM
Além do tamanho, geralmente, microplásticos são catalogados em função de sua
origem, primária ou secundária. Utilizando a terminologia das ciências atmosféricas, Arthur,
Baker e Bamford (2009) definem microplásticos primários como aqueles intencionalmente
produzidos em dimensões pequenas para uso direto, ou, alternativamente, como precursores
de outros produtos. Microplásticos secundários, por outro lado, são formados no meio
ambiente, especialmente o marinho, pela degradação de pedaços maiores (ver item 4.1.2). De
acordo com Sundt, Schulze e Syversen (2014), esta conceitualização está alinhada à definição
clássica de poluição geral, onde fontes primárias são novas emissões, geralmente de origem
manufaturada, e secundárias são definidas como poluentes presentes no meio ambiente,
movidos e reinseridos neste. Ainda segundo os últimos autores, ocorre uma confusão de
certas publicações que usam o termo ‘microplásticos secundários’ para todas as partículas que
não aquelas desenhadas em dimensões micro. Alguns estudos, por exemplo, atribuem as
fibras desprendidas de lavagens domésticas à fonte secundária, uma vez que os detritos foram
fragmentados após o uso. Entretanto, de acordo com Sundt, Schulze e Syversen (2014), é
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mais adequado classificá-las como fontes primárias, uma vez que foram introduzidas pela
sociedade na ‘origem do cano’ (tradução livre de start of the pipe) e suas emissões são
resultado de materiais fragmentados por humanos, antes de entrar no meio ambiente. Após,
nos oceanos, essas fibras podem degradar produzindo pedaços menores, que seriam
classificados como microplásticos secundários. De qualquer forma, Browne (2015) defende
que os adjetivos ‘primário’ e ‘secundário’ podem confundir governo, indústria e o público em
geral, sugerindo que microplásticos sejam classificados de acordo com suas fontes de
emissão.
4.3. FONTES DE MICROPLÁSTICOS PARA O AMBIENTE MARINHO
Atualmente reconhece-se que tanto a fase produtiva, quanto o uso e descarte de
material sintético contribuem para a poluição ambiental por microplásticos (BROWNE, 2015;
GESAMP, 2016; UNEP, 2016; VERSCHOOR et al., 2014). Dentro de cada fase, para cada
fonte, existem portas de entrada ao ambiente marinho, que compreendem: rios, linhas
costeiras, atmosfera e águas marinhas propriamente ditas (GESAMP, 2016). Neste sentido, a
Tabela 1 apresenta um panorama geral das fontes de microplásticos por fase do ciclo de vida,
com os principais pontos de entrada para o ambiente marinho, onde cada uma é aprofundada
nos itens a seguir.
Tabela 1 – Resumo das fontes de microplásticos ao ambiente marinho (continua).
Categoria

Fonte por setor

Descrição

Pontos de entrada

produtores e
transformadores

produtores de plástico,
fabricantes,
recicladores

pellets, fragmentos

rios, linhas costeiras,
atmosfera, águas marinhas

agricultura

canos, geotêxteis, filmes, CRFs
(controlled-released fertilizers)

rios, linhas costeiras,
atmosfera

setores consumidores
– fonte terrestre

construção
transporte terrestre
turismo

!

!

embalagens, abrasivos,
coberturas, isolamentos,
revestimentos
pellets, pneus, lixo em geral,
poeira
utensílios descartáveis

rios, linhas costeiras,
atmosfera
rios, linhas costeiras,
atmosfera
rios, linhas costeiras,
águas marinhas
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Tabela 1 – Resumo das fontes de microplásticos ao ambiente marinho (continuação e conclusão).
Categoria

Fonte por setor

Descrição

Pontos de entrada

pesca

equipamentos de pesca, itens
auxiliares, embalagens, lixo de
embarcações

rios, linhas costeiras,
águas marinhas

aquicultura

equipamentos de pesca ,
materiais auxiliares e flutuantes

rios, linhas costeiras,
águas marinhas

navegações e indústria
offshore

cargas de contêineres, utensílios
descartáveis, abrasivos,
equipamentos de plataformas

rios, águas marinhas

embalagens

recipientes, sacolas plásticas e
embalagens plásticas em geral

rios, linhas costeiras

cosméticos e produtos
de higiene pessoal

‘microbeads’, embalagens

rios, linhas costeiras,
águas marinhas

têxteis e vestuário

fibras

rios, linhas costeiras,
atmosfera, águas marinhas

resíduos sólidos

resíduos em geral

rios, linhas costeiras,
atmosfera

água e esgoto

‘microbeads’, fibras,
fragmentos

rios, linhas costeiras

setores consumidores
– fonte marítima

consumidores
individuais

gerenciamento de
resíduos

Fonte: Adaptado de GESAMP (2016).

4.3.1. PRODUTORES E TRANSFORMADORES
Pellets de resinas plásticas são materiais empregados na manufatura de plástico,
geralmente transportados para instalações conversoras onde a matéria-prima é transformada
em produto de consumo (COLE et al., 2011; GESAMP, 2016; SUNDT, SCHULZE;
SYVERSEN, 2014). Apresentam-se basicamente como esferas, discos ou cilindros,
compreendendo entre 1 a 5 mm, em coloração clara ou transparente (EPA, 1990). Não
obstante alguns autores preferem classificá-los como mesoplásticos (ANDRADY, 2011;
COLE et al., 2011), outros nomeiam-nos como microplásticos de maiores dimensões
(TURRA et al., 2014).
Os primeiros registros de pellets em regiões costeiras surgiram nos anos 70 e, desde
então, esses materiais tornaram-se um indicador de más condições de transporte e práticas de
transbordo (GESAMP, 2010). Neste sentido, milhares de produtores de plástico utilizam
pellets em sua manufatura, onde, em menor escala, plantas recicladoras também são
fornecedoras (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014). As principais rotas de emissão
destes materiais são perda acidental no transporte, em terra ou água, liberação direta de
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plantas de processamento e poeira na atmosfera (COLE et al., 2011; GESAMP, 2016;
MOORE, 2008). Como consequência, pellets são abundantes em áreas industrializadas,
geralmente localizadas próximas a cursos d’água (GESAMP, 2015b, SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014). Por outro lado, estudos como o de Ivar do Sul, Spengler e Costa (2009)
mostram a presença de pellets inclusive em áreas remotas, distantes de fábricas e rotas
comerciais, como é o caso do arquipélago de Fernando de Noronha, localizado no oeste do
oceano Atlântico, próximo à linha do Equador.
Considerando os pellets como uma fonte importante de emissão de microplásticos,
especialistas estimam que, ações preventivas de contaminação, especialmente nas indústrias,
reduziriam em mais de 90 % a chance de liberação ao meio ambiente (SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014). Isto inclui a utilização de superfícies pavimentadas, recipientes e
sistemas a vácuo para o carregamento ou descarregamento de veículos de transporte. Uma vez
nas fábricas, boas práticas de processamento e limpeza dos equipamentos também ajudariam a
prevenir perdas (GESAMP, 2016). Nesse sentido, operações como a Operation Clean Sweep
(OCS), uma iniciativa conjunta do American Chemistry Council (ACC) e Society of the
Plastics Industry (SPI) pretendem comprometer as indústrias a zero perda de pellets durante
suas operações (MOORE, 2008; SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014).
4.3.2. SETORES CONSUMIDORES - FONTE TERRESTRE
4.3.2.1. AGRICULTURA
De acordo com Zalasiewicz et al. (2015), o uso de plástico na agricultura cresce desde
os anos 60, onde atualmente, apenas na Europa, corresponde a um consumo de mais de 3 %
do total produzido (PLASTIC EUROPE, 2015). As aplicações são diversas e compreendem:
canos de irrigação (GESAMP, 2016; UNEP, 2016; ZALASIEWICZ et al., 2015), geotêxteis
(WIEWEL; LAMOREE, 2016), filmes para separação e proteção do solo (SUNDT,
SCHULZE, SYVERSEN, 2014) e recipientes para plantas (UNEP, 2016; ZALASIEWICZ et
al., 2015). Principalmente quando expostos ao sol, estes materiais degradam e uma vez
influenciados por ações como colheitas e irrigações, podem fragmentar gerando
microplásticos (GESAMP, 2016). Neste sentido, mesmo onde ocorre o uso de plásticos
biodegradáveis, há o risco de degradação parcial (VERSCHOOR et al., 2014). Uma vez
fragmentados, tais materiais são mais facilmente transportados pela ação das chuvas e vento
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ou pelo próprio escoamento da água utilizada na agricultura, atingindo em última instância, o
ambiente marinho (GESAMP, 2016; VERSCHOOR et al., 2014).
Ainda em relação ao uso de plástico na agricultura, especialistas destacam o recente
uso da tecnologia CRF ou controlled-release fertilizers (‘fertilizantes de liberação
controlada’, em tradução livre). Tal método consiste em polímeros encapsulados com
elementos compostos de nitrogênio, fosfato e fósforo que gradualmente são liberados para
solos pouco fertilizados. Como a ação é gradual, a utilização de CRFs reduz custos e a
quantidade de nutrientes escoados para corpos d’água. Entretanto, após a liberação destas
substâncias, o polímero não degrada permanecendo vulnerável à transferência para outros
ambientes. Ademais, como as reaplicações são contínuas, geralmente com frequência anual,
ocorre maior potencial de poluição (GESAMP, 2016).
4.3.2.2. CONSTRUÇÃO
Responsável por cerca de 20 % da produção europeia (PLASTIC EUROPE, 2015), a
construção civil é um dos setores que mais utiliza plástico em suas atividades (UNEP, 2016).
De acordo com Sundt, Schulze e Syversen (2014), os polímeros mais comuns compreendem o
PVC, o PUR e o PS, para aplicações como cobertura de tetos, isolamento e revestimento de
paredes. Apesar de boa parte destes materiais ter vida útil longa, estima-se que, tanto a fase de
construção, quanto a de uso e demolição sejam responsáveis por emissões de polímeros
sintéticos ao meio ambiente (GESAMP, 2015b; 2016).
Operações de limpeza, abrasão ou trituração são comuns durante as fases de
construção e manutenção, representando potenciais fontes de microplásticos (GESAMP,
2016). Concreto, metais, madeira e outros materiais são comumente tratados com uma
camada polimérica em prédios, pontes e outros tipos de infraestrutura e, quando trabalhadas,
acabam liberadas em solo local, transportadas pela ação do vento ou escoadas para plantas de
tratamento de esgoto ou cursos d’água naturais (SUNDT, SCHULZE, SYVERSEN, 2014).
Além do mais, itens como geotêxteis de isolamento e proteção e espuma de preenchimento de
paredes podem sofrer algum tipo de ação degradativa, gerando microplásticos ao meio
ambiente (GESAMP, 2016; WIEWEL; LAMOREE, 2016). Este também é tipicamente o caso
de embalagens que, uma vez descartadas ou abandonadas em ambientes externos, podem
transformar-se em fragmentos (GESAMP, 2016).
Por outro lado, a fase de demolição das construções também representa uma fonte
poluidora em potencial, seja pelo que é incorretamente descartado, seja pela reciclagem do
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que é demolido. Neste último caso, ultrapassada a dificuldade de separação, o retalhamento
do material para processamento, pode gerar microplásticos (GESAMP, 2016).
4.3.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE
Pesquisadores apontam que a poeira proveniente de pneus de veículos de transporte,
estimada em dimensões próximas a 100 µm, é um dos principais poluentes encontrados no
ambiente marinho (GESAMP, 2016; UNEP, 2016; VERSCHOOR et al., 2014). Para
Alemanha, Holanda, Suécia e Noruega, as estimativas encontram-se em torno de 110000,
17000, 10000 e 4500 toneladas ano, respectivamente (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN,
2014; VERSCHOOR et al., 2014).
De fato, as partículas emitidas não são totalmente compostas por polímeros sintéticos,
neste caso borracha de butadieno estireno (SBR), mas constituídas em cerca de 40 % por
borracha natural e outros aditivos (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014; UNEP, 2016).
De qualquer forma, o desgaste destes componentes de veículos, majoritariamente os
comerciais como caminhões e ônibus (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014), se deposita
no próprio asfalto ou terrenos adjacentes (GESAMP, 2016). Também pode ocorrer o
transporte pela atmosfera ou escoamento pelas chuvas, destinando os microplásticos a
superfícies aquáticas ou sistemas de tratamento (GESAMP, 2016; UNEP, 2016;
VERSCHOOR et al., 2014). Neste sentido, Verschoor et al. (2014) sugerem que a varredura
de estradas e drenagem de águas pluviais auxiliariam a diminuir este tipo de emissão.
Analogamente, medidas de controle sobre o descarte ilegal em malhas viárias, mitigariam a
quantidade de lixo sintético nas rodovias (GESAMP, 2016).
4.3.2.4. TURISMO
A indústria do turismo é uma das maiores do mundo, onde costas, como a do
Mediterrâneo, respondem pelos destinos mais frequentados (GESAMP, 2016). Neste sentido,
o turismo costeiro representa uma fonte direta de plástico ao ambiente marinho, com
consequências negativas não apenas aos ecossistemas, mas, contraditoriamente, à própria
atividade turística, que se prejudica pela falta de estética (COLE et al., 2011; MOORE, 2008).
De acordo com GESAMP (2016), locais turísticos concentram maior quantidade de
pessoas, que por sua vez consomem mais utensílios descartáveis e possuem menor
preocupação ambiental com os locais que apenas visitam. Por outro lado, tornam-se foco de
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atenção uma vez que devem ser mantidos limpos e visualmente agradáveis (GESAMP, 2016).
De qualquer forma, é comum haver lixo plástico em áreas costeiras, seja aquelas mais
conhecidas como altamente visitadas, seja aquelas de áreas remotas, cada vez mais populares
entre os novos destinos turísticos (GESAMP, 2016).
4.3.3. SETORES CONSUMIDORES - FONTE MARÍTIMA
4.3.3.1. PESCA
Materiais

provenientes

de

atividades

pesqueiras,

perdidos

acidentalmente,

abandonados ou deliberadamente descartados, são considerados uma das maiores fontes
marítimas de lixo para os oceanos, seja em termos de volume, seja em termos de impacto.
Neste último caso, não apenas a pesca comercial é prejudicada, como também outras espécies
e habitats que não são alvo da atividade (UNEP, 2016).
Os materiais responsáveis pela poluição proveniente de práticas pesqueiras
compreendem tanto os equipamentos de pesca propriamente ditos, a exemplo de redes, linhas
e cordas, quanto itens auxiliares, como tiras de amarração, luvas e caixas (GESAMP, 2016;
UNEP, 2016). Incluem também embalagens, recipientes de comida e outros tipos de lixo
provenientes das embarcações (GESAMP, 2016).
Além de práticas industriais, atividades de pesca artesanal também contribuem para
emissões de lixo sintético no ambiente marinho, muito em função da falta de regulação e
práticas adequadas (GESAMP, 2016). Ademais, estruturas e equipamentos antigos, típicos de
atividades não industriais, possuem maior potencial de fragmentação (GESAMP, 2016).
Ainda em relação aos participantes da poluição por atividades pesqueiras, há que se
considerar a contribuição da pesca ilegal, principalmente no que diz respeito ao descarte
deliberado de materiais (GESAMP, 2016).
Para o que não é deliberadamente descartado ou abandonado, mas pelo contrário,
perdido acidentalmente nos oceanos, especialistas apontam as principais causas de emissão
dos materiais, que incluem: conflito com outros setores, trabalho em águas profundas, em
condições de tempo adversas, com equipamentos muito longos e utilização de mais
equipamentos do que é possível transportar (BROWN et al., 2005). Ainda que todo o material
coletado não seja proveniente apenas de pesca, mas igualmente de aquicultura, estima-se que,
desde a década de 80, já foram removidos mais de 18000 equipamentos sintéticos totalizando
500 km de comprimento, apenas na Noruega (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014).
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Neste sentido, mais de 100 países ratificaram o Anexo V do MARPOL 73/78, ‘convenção
internacional para prevenção de poluição de embarcações’ (tradução livre de International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships), que trata, dentre outros temas, da
proibição da liberação de lixo plástico, incluindo cordas e redes de pesca (DERRAIK, 2002;
GESAMP, 2010).
4.3.3.2. AQUICULTURA
Assim como para a pesca, praticamente todos os equipamentos utilizados na
aquicultura são feitos de materiais sintéticos como o poliestireno expandido (EPS), a PA, o
PE e o PP (ANDRADY, 2011; SUNDT, SCHULZE; SYVERSEN, 2014; UNEP, 2015).
Dividida entre 2 setores, esta atividade compreende, em maior parte, a aquicultura de águas
terrestres, com o restante atribuído à chamada maricultura, produção associada à suspensão na
superfície dos oceanos (entre 10 e 50 m de profundidade) ou zonas mais profundas
(GESAMP, 2016; UNEP, 2016).
A maioria das atividades de maricultura usam linhas e gaiolas suspensas por estruturas
flutuantes (GESAMP, 2016), perdidas em função do desgaste das cordas das âncoras, por
causa de tempestades ou relacionadas a acidentes/conflitos com outros usuários marítimos
(UNEP, 2016). Neste sentido, equipamentos de aquicultura em geral, podem ser perdidos
pelos mesmos motivos de atividades pesqueiras e, em condições climáticas severas,
fragmentarem em pedaços menores (UNEP, 2016). Se por um lado países como Coréia do Sul
produzem esforços no sentido de diminuir a liberação destes itens em ambiente marinho (LEE
et al., 2015), por outro, há poucos dados quantitativos em relação a este tipo de emissão,
dificultando o controle sobre a fonte (GESAMP, 2016).
4.3.3.3. NAVEGAÇÕES E INDÚSTRIA OFFSHORE
Atividades relacionadas à navegação compreendem tanto navios mercantis, quanto
linhas de cruzeiros (GESAMP, 2016). Para os transportes comerciais, além do descarte ilegal,
proibido de acordo com o Anexo V da convenção MARPOL (ver item 4.3.3.1), pode haver a
perda de cargas, particularmente containers transportando pellets (ver item 4.3.1) (UNEP,
2016). Neste sentido, algumas das causas apontadas incluem: excesso de carregamento e má
fixação dos contêineres, colocação de contêineres mais pesados sobre mais leves, condições
climáticas severas e falta de cuidado da tripulação (GESAMP, 2016; UNEP, 2016).
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Por outro lado, cruzeiros turísticos transportam milhares de pessoas, que funcionam
como uma pequena comunidade e, apesar de alguns navios possuírem um sistema sofisticado
de gerenciamento de resíduos, as condições de descarte em terra são desfavoráveis (UNEP,
2016). Além do mais, para ambos os casos, considera-se que a limpeza dos cascos, realizadas
a partir de materiais plásticos abrasivos, propulsionados por ações centrífugas ou jatos de
água ou ar, contribui com uma quantidade considerável de microplásticos despejados
diretamente nos oceanos (BROWNE, 2015; GESAMP, 2016; SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014).
Adicionalmente, atividades em plataformas de gás e petróleo também são geradoras de
lixo sintético ao ambiente marinho. Alguns dos itens possivelmente descartados ou
acidentalmente liberados incluem: luvas, capacetes, instrumentos de medição, itens pessoais e
caixas de armazenamento. Abaixo do nível do mar, a extração de recursos também pode
ocasionar a geração de detritos (GESAMP, 2016).
4.3.4. CONSUMIDORES INDIVIDUAIS
4.3.4.1. EMBALAGENS
Embalagens plásticas fazem parte do grupo que compreende a maior produção de
plástico no mundo (cerca de 40 %), com os principais polímeros constituídos por PP e PE
(GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Uma parte substancial deste tipo de material é destinado
para a indústria alimentícia e de bebidas, sendo comumente descartadas após um único uso
(GESAMP, 2016; MATHALON; HILL, 2014; UNEP, 2016). A preferência por materiais
sintéticos para proteger alimentos e bebidas se dá muito em função da conveniência e
durabilidade, além do que, também evitam desperdício de comida e contaminação (GESAMP,
2016; UNEP, 2016).
Como consequência da popularidade de seu uso, embalagens plásticas são
consideradas uma das maiores fontes de macroplásticos, com potencial de degradação em
micro (GESAMP, 2016; SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014; UNEP, 2016). Diante das
projeções de aumento no consumo, impulsionadas por um crescimento do setor de
embalagens
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gerenciamento destes resíduos encontram-se na agenda de diversos países (SUNDT;
SCHULZE; SYVERSEN, 2014).
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4.3.4.2. COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
Parte dos cosméticos e produtos de higiene pessoal, presentes atualmente no mercado,
são compostos por microplásticos que cumprem funções, desde a mais divulgada esfoliação,
até as menos conhecidas: ações de viscosidade, regulação e condicionamento da pele
(GESAMP, 2016; LESLIE, 2014). Essas atribuições estão presentes em uma gama extensa de
produtos, a exemplo de sabonetes, xampus, desodorantes, pastas de dente, cremes antirrugas,
hidratantes, cremes de barbear, protetores solares, repelentes, colorações para cabelo,
maquiagem e banho de espuma para crianças (LESLIE et al., 2014). Conforme o tipo de
produto, o microplástico pode variar em composição, formato ou tamanho (COLE et al.,
2011). Dentre os polímeros comumente citados estão o PE, o PP e o PS, geralmente com
dimensões inferiores a 1000 !m (FENDALL; SEWELL, 2009; LESLIE, 2014;).
Quando enxaguados, estes tipos de microplásticos seguem para estações de tratamento
de esgoto ou, diretamente, para cursos naturais (LESLIE, 2014). Ainda que microplásticos
passem pelo tratamento de esgoto, sendo majoritariamente retidos, estima-se quantidades
consideráveis de emissão no ambiente marinho (GESAMP, 2016). Neste sentido, apenas para
os Estados Unidos, cerca de 1 kg de microplásticos são consumidos per capita ao ano para
produtos de limpeza das mãos (GOUIN et al., 2011). Por outro lado, iniciativas como o
banimento de microbeads (termo usado para designar microplásticos em cosméticos) em
alguns países e empresas (GESAMP, 2016), com substituição por materiais naturais, ajude a
reduzir estas estimativas num futuro próximo (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014).
4.3.4.3. TÊXTEIS E VESTUÁRIO
Em ambientes internos, especialmente os domésticos, sabe-se que microplásticos
provenientes de têxteis e vestuário são emitidos, seja como poeira, seja em processos de
manutenção. Em relação à poeira, estudos sobre a qualidade do ar relatam a presença de
fibras, especialmente em locais fechados (DRIS et al. 2016b), derivados de artigos de
vestuário, cortinas, carpetes e outros. Estas partículas, removidas por ações de limpeza ou
quando atritadas, são liberadas em efluentes de esgoto ou diretamente transportadas pelo ar,
dissipando para áreas externas (CARR, 2017; DRIS et al., 2016a; MACHER, 2001; SUNDT;
SCHULZE; SYVERSEN, 2014; WEBSTER et al., 2009).
Por outro lado, processos relacionados aos cuidados de manutenção podem ser de
escala doméstica ou comercial. O primeiro caso consiste basicamente de ações de lavagem e
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secagem; o segundo inclui também limpeza a seco, que é considerada menos prática, de maior
custo e, por esta razão, menos utilizada (VARJONEN; AALTO, 2006). Processos de secagem
e limpeza a seco não utilizam água e podem ser uma fonte de microplásticos a partir de
efluentes de ar ou, alternativamente, quando os resíduos dos filtros dos equipamentos não são
corretamente descartados (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014). Lavagens de têxteis
com água, que podem ocorrer tanto em escala doméstica, quanto em lavanderias comerciais,
também podem gerar poluição relacionada aos filtros das máquinas. O que passa por estes, ou
seja, o efluente de lavagem, deveria ser direcionado a estações de tratamento de esgoto. Neste
sentido estima-se que uma única lavagem possa gerar entre milhares e milhões de fibras em
efluentes (BROWNE et al., 2011; MERMAIDS, 2016), que, de acordo com estudos recentes
não são totalmente retidas em estações de tratamento de esgoto (MINTENIG et al., 2017;
ZIAJAHROMI et al., 2017).
4.3.5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
4.3.5.1. RESÍDUOS SÓLIDOS
Ao redor do globo, o plástico forma cerca de 10 % de todo o resíduo sólido municipal
gerado (UNEP, 2016). Opções de destinação para este material compreendem lixões a céu
aberto, aterros sanitários, diversos níveis de incineração e resíduo para geração de energia e
reciclagem (GESAMP, 2016). Apesar de esta última ser reconhecida como a prática
preferencial na hierarquia dos resíduos sólidos (HOPEWELL et al., 2009), ainda que na
Europa entre 40 e 50 % do lixo sintético seja destinado aos aterros sanitários (SUNDT;
SCHULZE; SYVERSEN, 2014), de acordo com GESAMP (2016) o ideal é reduzir a
quantidade de plástico transformando-se em resíduo. Ainda assim, melhorar o gerenciamento
de resíduos é uma das alternativas mais rápidas no sentido de reduzir a entrada de detritos aos
oceanos, especialmente em países menos desenvolvidos, onde falta infraestrutura (GESAMP,
2016).
Em relação ao que é destinado aos aterros, estudos recentes apontam que diversos
tipos de plástico podem ser degradados e fragmentados mais rapidamente em função do pH,
temperatura e processo de compactação, sendo transportados por lixívia ou ação dos ventos
(SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014). Analogamente, quando descartados em locais
pouco controlados, como lixões a céu aberto, podem ser transportados pela ação das correntes
de ar (GESAMP, 2016). Neste sentido, um estudo sobre resíduos mau gerenciados, incluindo
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material disposto em aterros ou inadequadamente descartado, sugere que em 2010, 192 países
foram responsáveis por algo entre 4,8 e 12,7 milhões de toneladas de material plástico
entrando nos oceanos (JAMBECK et al., 2015). Ainda que incerta, a estimativa, que leva em
consideração dados sobre gerenciamento de resíduos, densidade populacional em regiões
costeiras e nível econômico, serve para destacar a relevância deste tipo de fonte (UNEP,
2016).
4.3.5.2. ÁGUA E ESGOTO
Águas residuais são responsáveis pela liberação de materiais plásticos (macro e micro)
no meio ambiente (GESAMP, 2016). Dentre os detritos maiores, encontram-se objetos
sanitários, a exemplo de absorventes femininos, contraceptivos e fraldas (BROWNE;
GALLOWAY; THOMPSON, 2010; MORRITT et al., 2014; SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014). Devido ao seu tamanho, estes materiais devem ser retidos pelos sistemas
de filtragem de esgoto, mas podem ser liberados por incidentes nas plantas ou eventos
extraordinários de águas pluviais (SUNDT; SCHULZE; SYVERSEN, 2014). Neste sentido,
um estudo realizado no território francês detectou que cerca de 70 % dos objetos presentes em
estações de tratamento eram compostos por têxteis sanitários, constituídos parcialmente por
materiais sintéticos (HYARIC et al., 2009).
Em relação aos detritos menores, estudos recentes apontam que a tecnologia
disponível é capaz de reter a maior parte dos microplásticos, com níveis de eficiência
geralmente acima de 80 %, alcançando até 99,9 %, onde a maioria das fibras têxteis parece
sedimentar na primeira fase (CARR; LIU; TESORO, 2016; MAGNUSSON; NOREN, 2014;
TALVITIE; HEINONE, 2014; TALVITIE et al., 2015; ZIAJAHROMI et al., 2017). Uma vez
que o lodo resultante desta etapa pode ser utilizado como fertilizante de solo, existe o
potencial de os microplásticos retidos também poluirem o meio ambiente (BAYO et al., 2016;
DRIS et al., 2015). Neste sentido, valores reportados em publicações recentes sugerem até 24
partículas por grama de peso seco de lodo proveniente de estações de esgoto na Alemanha
(MINTENIG et al., 2017) e valores próximos a 16 partículas da mesma unidade para uma
estação de tratamento na Suécia (MAGNUSSON; NOREN, 2014). Em um estudo apenas com
fibras sintéticas, Zubris e Richards (2005) relataram até 5 fibras por grama de peso seco de
lodo e entre 0,08 e 1,21 fibras por grama de peso seco em solo onde estes produtos foram
aplicados. Estes autores também mostraram que, estas fibras mantêm suas características
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originais de cor, tamanho e formato (HABIB; LOCKE; CANNONE, 1998), mesmo após
períodos de 15 anos de exposição ao solo.
Para o que passa pela sedimentação primária, efluentes geralmente não somam mais
do que 20 microplásticos por litro (BROWNE et al., 2011; MINTENIG et al., 2017; SUTTON
et al., 2016; TALVITIE; HEINONE, 2014; TALVITIE et al., 2015; ZIAJAHROMI et al.,
2017). Ainda assim, considerando emissões temporais, a quantidade de partículas alcançando
o ambiente marinho torna-se relevante. Neste sentido, Sutton et al. (2016), por exemplo,
relatam 56 milhões de partículas ao dia ($ 125 µm) emitidas coletivamente em 6 estações de
tratamento na Baía de San Francisco (Estados Unidos). Ainda em relação ao período de 1 dia,
apenas para uma estação de tratamento da Austrália, Ziajahromi et al. (2017) descrevem
valores de até 460 milhões de partículas (entre 60 µm e 500 µm). Para o período de 1 ano, em
uma planta da Alemanha, Mintenig et al. (2017) estimam até 5 trilhões de partículas (< 500
µm).
Apesar destes dados dependerem de diferenças metodológicas entre os trabalhos (ex.,
porosidade dos filtros para captação dos materiais) e variações sazonais no fluxo d’água,
considera-se que estações de tratamento sejam uma importante rota de entrada de resíduos
plásticos, especialmente ao ambiente marinho. Ademais, é necessário considerar que nos
países em desenvolvimento é comum que a maior parte do esgoto não seja tratado (GESAMP,
2016), onde no Brasil este número chega a cerca de 60 % (BRASIL, 2016).
4.4. DISTRIBUIÇÃO NO AMBIENTE MARINHO
No ambiente marinho, microplásticos são considerados ubíquos (COLE et al., 2014;
IVAR DO SUL; COSTA, 2014; ZALASIEWICZ et al., 2015), registrados comumente em 5
tipos de compartimentos (Figura 2): superfície dos oceanos, coluna d’água, fundo do mar,
praias/linhas costeiras e biota (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Sendo este um sistema
dinâmico, com relações intra e inter compartimentos, a distribuição das partículas ocorre
nestes 2 níveis, sofrendo ações químicas, físicas e biológicas particulares a cada local
(GESAMP, 2016).
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Figura 2 – Dinâmica e fluxos entre os 5 compartimentos do ambiente marinho.

Fonte: Adaptado de GESAMP (2016)

Em termos de tendências temporais e espaciais, não obstante seja provável que a
quantidade de microplásticos venha aumentando desde 1950, em função do aumento na
produção, consumo e descarte, pouco se sabe sobre este padrão. Isto ocorre muito em função
da variabilidade de tempo, espaço no meio ambiente, além da quantidade de fontes e das
possibilidades de transporte, que variam regionalmente e dificultam amostragens regulares e
randômicas (GESAMP, 2015b).
4.4.1. SUPERFÍCIE DOS OCEANOS
Dentre os 5 compartimentos, a superfície dos oceanos é atualmente a região mais
amostrada (GESAMP, 2016), com o norte dos oceanos Atlântico e Pacífico como os locais
mais pesquisados (GESAMP, 2015b). A presença de correntes marítimas diversas (os
primeiros 50 m variam significativamente) e a ação de ondas e vento, que agem não apenas
verticalmente, mas horizontalmente, tornam difícil precisar qual o local de residência das
partículas plásticas. De qualquer forma, uma recente estimativa sobre detritos flutuantes em
escala global sugeriu entre 5 trilhões de itens ou mais de 250000 toneladas (ERIKSEN et al.,
2014), onde giros subtropicais e mares fechados, próximos a áreas mais densamente
populosas, são considerados pontos de convergência (GESAMP, 2015b; GESAMP, 2016).
Ainda assim, partículas flutuantes também são encontradas em áreas remotas a exemplo de
águas de superfície no Ártico (LUSHER et al. 2015). Isto porque, quando nos pontos de
convergência, podem ser exportadas ou perdidas para outras áreas oceânicas ou costeiras
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(GESAMP, 2016). Podem ainda, eventualmente, afundar em função de degradação ou
bioincrustração (GESAMP, 2016). Esta última ocorre quando plásticos que possuem uma
massa específica inferior à da água do mar, como o PE e o PP (SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014), são incrustrados por micro-organismos marinhos, alterando suas
características originais e afundando, para então alcançar a coluna d’água ou o leito dos mares
(GESAMP, 2015b; HIDALGO-RUZ et al., 2012).
4.4.2. COLUNA D’ÁGUA
De acordo com GESAMP (2015b), ocorre um baixo número de estudos relatando
microplásticos a cerca de 10 m da superfície e nenhum relativo a profundidades para além de
200 m na coluna d’água. A explicação para este fato estaria atrelada à dificuldade e pouca
experiência de amostragem nestes locais (GESAMP, 2015b). Como consequência, pouco se
sabe sobre os microplásticos nestas posições (GESAMP, 2016).
Dependendo do estado da água e das características do material plástico, uma
quantidade significativa de microplásticos pode ser misturada às camadas inferiores do
oceano, em função da quebra de ondas e da mixagem das metragens superiores (GESAMP,
2016). Neste caso haverá uma proporção de detritos com flutuabilidade neutra (GESAMP,
2016), podendo variar de profundidade (COLE et al., 2011), e outra porção que sedimentará
para o fundo do mar ou ascenderá à superfície (GESAMP, 2016). Em relação à variabilidade
de profundidade, GESAMP (2015b) ressalta que as correntes oceânicas variam e, desta forma,
os microplásticos podem estar sujeitos a diferentes circulações. Em relação ao afundamento,
há que se considerar que aqui também pode haver a contribuição da bioincrustração, alterando
as características de flutuabilidade originais do plástico (WRIGHT, THOMPSON,
GALLOWAY, 2013).
4.4.3. FUNDO DO MAR
Polímeros com densidade superior àquela da água do mar, a exemplo das fibras têxteis
como o PET, a PA e o acrílico (PAC) (Tabela 2) (NEVES et al., 2015; SUNDT; SCHULZE;
SYVERSEN, 2014), tendem a afundar no ambiente marinho, sugerindo sua maior
participação no leito dos mares, um ambiente ainda pouco estudado em relação aos
microplásticos (GESAMP 2015b, 2016). Neste sentido, estudos apontam que fibras têxteis

40

são cerca de 4 vezes mais abundantes no fundo dos oceanos Atlântico e Índico e do mar
Mediterrâneo do que em águas de superfície (WOODALL et al., 2014).
Tabela 2 – Massas específicas de alguns materiais plásticos

1

Categoria ou classe

Massa específica1

PE
PP
SBR

0,91 – 0,94
0,90 – 0,92
0,94

EPS
Água do mar
PS
PAC
PVC
PA
PUR
PET

0,10 – 1,05
~1,02
1,04 – 1,09
1,09 – 1,20
1,16 – 1,30
1,13 – 1,15
1,20
1,34 – 1,39

Massa Específica refere-se a razão entre a massa de uma substância e o volume ocupado por ela.

Fonte: Adaptado de Sundt, Schulze e Syversen (2014).

Além dos pedaços menores, autores a exemplo de Pham et al. (2014) reportam a
presença de macroplásticos em ambientes sedimentares profundos. Entretanto, para todos os
detritos, padrões de deposição dependem de inúmeros fatores, incluindo o tamanho e
densidade do plástico, a profundidade da água, a força das correntes de superfície e a
topografia do fundo do mar (UNEP, 2016). Neste sentido, especialistas apontam que cânions
submarinhos e locais próximos à atividade humana podem aumentar a incidência de
microplásticos (GESAMP, 2016). Analogamente, partículas menores são mais facilmente
influenciadas por advecção, ou seja, deslocamento no sentido horizontal, e padrões de
circulação em função de seu tamanho (WOODALL et al., 2014). Ainda assim, ocorre a
necessidade de melhor compreender os processos que dirigem o afundamento e o acúmulo de
lixo marinho no leito dos oceanos, local onde, em função da falta de luz, baixa temperatura e
menores níveis de oxigênio, o plástico tende a manter sua forma original (GESAMP, 2016).
4.4.4. PRAIAS E LINHAS COSTEIRAS

Material plástico em praias é a forma mais comum de lixo marinho visível e, portanto,
recebe maior atenção do público em geral (GESAMP, 2016). Neste sentido, a maior parte dos
estudos foca nos pedaços maiores, com alta incidência de pesquisas com pellets, que são mais
facilmente identificáveis do que pedaços menores (GESAMP, 2015b). De qualquer forma, o
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impacto ecológico dos microplásticos em áreas costeiras em geral, ainda é pouco claro
(GESAMP, 2016).
De

acordo

com

Hidalgo-Ruz

et

al.

(2012),

amostragens

de

sedimentos

majoritariamente ocorrem em praias, com a maioria dos estudos tratando de sedimentos de
superfície, contra aqueles soterrados (GESAMP, 2015b). Neste sentido, Turra et al. (2014)
coletaram sedimentos em até 2 m de profundidade, sugerindo que a maior parte dos
microplásticos encontra-se nas camadas inferiores. Em relação à distribuição dentro deste
compartimento, processos como degradação e ação dos ventos e das ondas têm influência,
com a participação inclusive de eventos menos comuns como tempestades. Para o
enterramento das partículas na areia, podem ocorrer ações naturais como erosão e
sedimentação. Para os materiais visíveis, operações de limpeza são consideradas eficazes,
especialmente em relação aos pedaços maiores. Entretanto, ocorre pouca padronização destes
dados, dificultando análises globais de remoção deste tipo de resíduo (GESAMP, 2015b;
2016).
4.4.5. BIOTA
Atualmente existem diversos relatos de partes plásticas em organismos marinhos como
mamíferos, pássaros, peixes e crustáceos, tanto em campo, quanto em laboratório, com maior
potencial de ingestão para os pedaços menores (GESAMP, 2016; COLE et al., 2011). Além
de representarem um local de destino às partículas, estes animais também podem funcionar
como veículos de transporte para outros ambientes (GESAMP, 2016). Neste sentido, o
material pode ser ingerido e retido por diversos períodos, com locomoção a longas distâncias
para ser posteriormente excretado (GESAMP, 2015b; 2016).
O transporte para quaisquer compartimentos do ambiente marinho dependerá não
apenas das condições ambientais, mas das propriedades do plástico (ex. densidade) que
afetará sua interação com processos biológicos. Dentro da cadeia alimentar, por exemplo,
micro algas aderidas a microplásticos são mais facilmente ingeridas por organismos que se
alimentam por filtragem. Similarmente, o gosto e cheiro de partes plásticas influenciadas pela
incrustação de micro-organismos pode atrair mais facilmente espécies que se alimentam por
estes sentidos (GESAMP, 2016).
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4.5. IMPACTOS ECOLÓGICOS NO AMBIENTE MARINHO
A vasta presença de material plástico no ambiente marinho lida com sua
disponibilidade à interação de diversas espécies, que pode ter início por uma série de vias,
dentre as quais: aderência e absorção, ventilação (entrada pelas brânquias) e ingestão
(GESAMP, 2016). Desta forma, microplásticos podem aderir aos organismos, como
demonstrado em zooplânctons por Cole et al. (2013) e serem absorvidos por membranas das
células (GESAMP, 2016). Também podem ser recolhidos por brânquias, conforme mostrado
por Watts et al. (2014) em crustáceos. Analogamente podem ser ingeridos direta ou
indiretamente, de forma intencional ou inintencional, por animais com diferentes condições de
alimentação, como detritívoros e aqueles que selecionam o alimento por filtragem (GESAMP,
2016; THOMPSON et al., 2009). Ainda em relação à ingestão, apenas para citar alguns
exemplos, microplásticos podem ser escolhidos por assemelharem-se ao tipo de alimento de
determinada espécie ou, alternativamente, encontrarem-se nas presas capturadas, lidando com
a transferência trófica, assunto ainda pouco desvendado (GESAMP, 2016; WRIGHT;
THOMPSON; GALLOWAY, 2013).
Não obstante uma série de trabalhos desenvolvidos em campo, detectando
microplásticos em organismos selvagens ou de cultura de pesca (exemplos em LUSHER;
MCHUGH; THOMPSON, 2012; MATHALON; HILL, 2014; JEMEC et al., 2016), de acordo
com GESAMP (2016) a maioria das publicações contém informações sobre concentração das
partículas, com poucos dados sobre tempo de retenção e excreção. Por outro lado, pesquisas
laboratoriais auxiliam na compreensão dos mecanismos de captura e posteriores efeitos, ainda
que se apresentem, geralmente, em concentrações superiores do que no habitat natural
(GESAMP, 2016; WRIGHT; THOMPSON; GALLOWAY, 2013). Sobre as pesquisas de
campo, GESAMP (2016) indica que a maioria analisa o trato digestivo dos animais,
entretanto, há que se considerar outros órgãos, uma vez que, após ingestão ou absorção, pode
haver translocação. Neste sentido, Browne et al. (2008) foram precursores em demonstrar que
após 3 dias de exposição a esferas de PS, houve deslocamento de micropartículas do trato
digestivo para o sistema circulatório de moluscos, permanecendo na hemolinfa por até 48
dias.
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4.5.1. IMPACTOS NOS ORGANISMOS MARINHOS
Enquanto os impactos referentes à interação de macroplásticos com os organismos
vivos são conhecidos há mais tempo, com os microplásticos este tipo de pesquisa só iniciou a
partir dos anos 2000, o que implica em pouco conhecimento sobre seus efeitos. Ainda assim,
a maioria dos trabalhos publicados sobre o tema trata apenas dos menores níveis de
organização biológica (ex.: moléculas, células e organismos). Por outro lado, impactos
ecológicos relevantes estão geralmente associados a níveis biológicos maiores, como
populações, comunidades e ecossistemas. Neste sentido, efeitos verificados nos níveis
menores auxiliam a compreender relações causais naqueles maiores (GESAMP, 2016;
ROCHMAN et al., 2016).
De maneira geral, os estudos que verificam os efeitos sobre a interação de
microplásticos com seres vivos são, quase que exclusivamente, desenvolvidos em laboratório
(GESAMP, 2016; IVAR DO SUL; COSTA, 2014; WRIGHT; THOMPSON; GALLOWAY,
2013). Referem-se a uma gama extensa de organismos, incluindo plânctons, animais
vertebrados e invertebrados (COLE et al., 2011; GESAMP, 2015b) onde, em função da maior
facilidade de experimentação, pesquisas com moluscos, crustáceos e peixes são mais comuns
(GESAMP, 2016). Como consequência, ainda que nem todas as pesquisas tenham verificado
resultados negativos sobre a presença de microplásticos, os efeitos incluem respostas subletais, onde, em geral, as partículas podem reduzir saúde, alimentação, crescimento e a
sobrevivência de organismos dos níveis tróficos menores (GESAMP, 2016).
Para organismos na base da cadeia alimentar, Sjollema et al. (2016), por exemplo
verificaram que a exposição a partículas nanométricas de PS impactaram negativamente o
crescimento de fitoplânctons. Analogamente, para zooplânctons, Cole et al. (2015)
averiguaram influência negativa na ingestão de microplásticos de PS, lidando com efeitos na
alimentação, fecundidade e sobrevivência. Para organismos invertebrados, Nobre et al. (2015)
confirmaram que a exposição a grânulos de PE aumentaram a taxa de desenvolvimento
embrionário anômalo em equinodermos. Ainda na classe dos invertebrados, Browne et al.
(2013) constataram que a ingestão de microplásticos de PVC por anelídeos lidaram com
menor capacidade de lidar com estresse oxidativo. Similarmente, de acordo com Von Moss,
Burkhardt-Holm e Köhler (2012), moluscos em contato com partículas de PE sofreram
alterações histológicas notáveis e forte resposta inflamatória após 3 horas de exposição. Em
relação ao grupo dos vertebrados, De Sá, Luís e Guilhermino (2015) mostraram menor
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desempenho predatório para peixes expostos a microplásticos de PE e Rochman et al. (2013)
toxicidade no fígado após a ingestão deste mesmo polímero.
4.5.2. IMPACTOS RELACIONADOS AOS QUÍMICOS DOS PLÁSTICOS
A presença das substâncias químicas nos plásticos tem duas principais origens
(TEUTEN et al., 2009; GESAMP, 2015b; 2016). A primeira diz respeito a subprodutos ou
substâncias adicionadas durante sua manufatura (GESAMP, 2015b; 2016). São citados, como
exemplo, resíduos da combustão do petróleo e monômeros, oligômeros e aditivos
constituintes do material, como ftalatos (emolientes usados como plastificantes), bisfenóis A
(BPA) (monômeros constituintes de têxteis e plásticos como o PVC) e nonilfenóis (NP)
(presentes em surfactantes e detergentes na indústria têxtil) (GESAMP, 2016). A segunda
origem refere-se a contaminantes presentes no meio ambiente tais como os poluentes
orgânicos persistentes (POPs) e metais, que podem acumular no plástico a partir do oceano
(GESAMP, 2016). Neste último caso, também são exemplo as bifenilas policloradas (PCB),
os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) e os pesticidas organoclorados (DDT)
(COLE et al., 2011). Os primeiros são resultado da mistura de cerca de 200 componentes
clorados e estão presentes principalmente em equipamentos elétricos. Os segundos são
compostos por mais de 100 diferentes substâncias químicas formadas durante a queima de
carvão, óleo, gás, lixo e outras materiais a exemplo do tabaco. Também são encontrados em
ferrugem, petróleo, em alguns medicamentos e tipos de corante. Os terceiros constituem um
tipo de pesticida usado na agricultura, atualmente banido nos Estados Unidos e Canadá, mas
ainda disponível no meio ambiente (RIOS; MOORE; JONES, 2007).
Uma vez que os plásticos estejam no ambiente marinho, a concentração de suas
substâncias químicas, tanto na superfície, quanto em seu interior, são governadas por diversos
fatores, incluindo: propriedades físico-químicas do plástico e da substância química,
dimensão do plástico, concentração na água que o rodeia e outros fatores ambientais, como
temperatura e pH. A partir daí, a transferência para os organismos vivos pode ocorrer pela
ingestão (forma direta) ou dos microplásticos para a água (forma indireta) para então serem
absorvidos via bioacumulação. Alternativamente podem ser indiretamente transferidos pela
ingestão de presas contaminadas com plástico. Neste sentido, pouco se sabe sobre a
contribuição relativa de cada uma destas vias (GESAMP, 2016).
No ambiente marinho, acredita-se que as várias matrizes, incluindo água, sedimento,
biota e plástico, funcionem no sentido do equilíbrio. Assim, caso a biota esteja contaminada
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por outras fontes, pode não ocorrer a transferência dos químicos do plástico. Além do mais, é
provável que os químicos se transfiram no sentido do material sintético. De qualquer forma,
diferenças entre os resultados dos estudos desenvolvidos até o momento, sugerem a
necessidade de mais pesquisas neste sentido (GESAMP, 2016).
Dentre os poucos estudos laboratoriais que efetivamente testaram hipóteses
relacionadas aos impactos associados à complexa mistura de plástico e contaminantes
absorvidos nos organismos, estão os estudos de Browne et al. (2013) e Rochman et al. (2013).
Os primeiros sugeriram que a combinação de PVC com triclosan, um tipo de aditivo
antimicrobiano, levaram a alterações na capacidade de alimentação e mortalidade em
anelídeos. Já Rochman et al. (2013) detectaram que, a exposição de peixes a PE contaminado
a partir de poluentes da Baía de San Francisco, Estados Unidos, conduziram a estresse
hepático incluindo depleção de glicogênio, lipidose, morte celular e desenvolvimento de
tumores.
4.5.3. TRANSPORTE DE ESPÉCIES NÃO NATIVAS
Alguns estudos apontam, atualmente, a anexação de diversas espécies de organismos,
desde micróbios a invertebrados, em materiais plásticos presentes no ambiente marinho. Esta
realidade já era conhecida com os materiais naturais flutuantes, entretanto, diante da
disponibilidade de polímeros sintéticos no meio ambiente e de sua longevidade, estes
tornaram-se um substrato adicional. A maior parte dos trabalhos neste sentido refere-se aos
pedaços plásticos maiores, onde, de qualquer forma, relatam espécies capazes de colonizar os
microplásticos (GESAMP, 2016; UNEP, 2016).
Uma das principais questões ligadas à criação de um novo tipo de habitat está no
transporte de espécies não nativas (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Neste sentido, Calder et
al. (2014) identificaram, na costa oeste dos Estados Unidos, pelo menos 5 espécies de
hidroides nunca antes registrados naquele local, a partir de detritos resultantes do tsunami que
atingiu o Japão em 2011. Considerando que, uma vez na água do mar, os microplásticos
tendem a desenvolver biofilmes, que incluem diversas comunidades de micróbios, ocorre uma
aproximação e ataque de organismos maiores que identificam estas espécies na superfície dos
plásticos (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Além do mais, considera-se que diversos
elementos patogênicos possam proliferar no meio ambiente através da distribuição dos
materiais plásticos, constituindo um risco à saúde humana e dos organismos marinhos, ainda
que, até o momento, a concentração destes agentes nos oceanos seja baixa e pouco relevante
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em termos de risco (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). De qualquer forma, Zettler, Mincer e
Amaral-Zettler (2013), por exemplo, identificaram bactérias do gênero Vibro anexadas a
microplásticos coletados no norte do oceano Atlântico, que quando em contato com humanos,
podem causar, dentre outros, sérias desordens gastrointestinais (UNEP, 2016).
Ainda em relação à colonização de organismos, Goldstein, Rosenberg e Cheng (2012)
sugerem que pellets plásticos presentes no giro subtropical do Pacífico agem como um local
de deposição de ovos para Halobates sericeus, um tipo de inseto marinho, que de acordo com
GESAMP (2016) produz um efeito positivo no tamanho da população e dispersão da espécie.
Analogamente, Duarte et al. (2013) pontuam uma relação entre o crescimento de detritos
gerados pelo homem e florescência de águas-vivas. De qualquer forma, estudos no sentido de
melhor compreender extensão e impacto deste tipo de risco, ainda estão em desenvolvimento
(GESAMP, 2016).
4.6. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
4.6.1. SAÚDE DOS SERES HUMANOS E SEGURANÇA ALIMENTAR
Além da possibilitarem uma cultura de elementos patogênicos, materiais plásticos são
responsáveis por outros riscos relacionados à saúde humana, por exemplo, através de
químicos concentrados no plástico que podem entrar em contato com o homem tanto durante
a produção, uso ou descarte do material. Neste sentido, estudos de populações envolvidas com
plantas de reciclagem mostraram maiores taxas de contaminação com retardantes a chamas
para trabalhadores ou moradores próximos a estes locais. Estes e outros químicos possuem
comprovados efeitos nos seres humanos, mas a exata extensão deste tipo de contaminação,
ainda é desconhecida (UNEP, 2016).
Ainda sobre o gerenciamento de resíduos, principalmente em relação aos pedaços
maiores, podem ocorrer problemas de bloqueio nas estações de tratamento de esgoto.
Também podem provocar a retenção de água da chuva, causando doenças como a Zika.
Analogamente, quando dispersos no mar, podem causar danos ou até mesmo risco de morte.
Isto sucede, por exemplo, quando há colisões de embarcações com objetos submergidos ou
emaranhamento em mergulhos ou atividades similares, principalmente durante o resgate de
animais presos (UNEP, 2016). Ademais, GESAMP (2016) cita menores benefícios
psicológicos em contato com a natureza percebida como poluída.
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Em relação aos possíveis impactos dos pedaços menores, GESAMP (2016) cita não
apenas a ingestão de animais que tenham de alguma forma interagido com estas partículas e
seus químicos, mas a exposição direta a ambos (plásticos e químicos) por exemplo pelos
próprios cosméticos, ou pelo contato com os mares e oceanos. UNEP (2016) cita
adicionalmente a aspiração de partículas. Além do mais, alguns estudos encontraram
microplásticos diretamente em alimentos e bebidas, tornando-os uma via adicional de
contaminação (LIEBEZEIT; LIEBEZEIT, 2014; 2015; YANG et al., 2015).
Especificamente em relação à segurança alimentar ameaçada pela ingestão de animais
marinhos contaminados, existem poucos estudos desenvolvidos e, dessa forma, o risco ainda é
desconhecido (GESAMP, 2016). Por outro lado, diante da diversidade de espécies marinhas
encontradas com algum tipo de microplástico em seu interior, é evidente que seres humanos
estão expostos a este tipo de problema (UNEP, 2016). Neste sentido, um estudo recente
aponta que espécies comerciais de mexilhões da Bélgica, derivadas de aquicultura,
apresentaram maiores concentrações de microplásticos quando comparadas a espécies
selvagens (MATHALON; HILL, 2014). De fato, mexilhões encontram-se entre os principais
organismos marinhos consumidos como alimento (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Para as
implicações relacionadas à ingestão de animais marinhos contaminados, GESAMP (2016) cita
3 tipos. A primeira diz respeito à toxicidade da partícula relacionada ao seu tamanho
diminuto, podendo interagir com células e tecidos. A segunda trata da toxicidade química
destas partículas, ou seja, de seus aditivos ou poluentes absorvidos do meio ambiente. A
terceira refere-se a riscos de doença causados pela presença de bactérias em microplásticos.
Em se tratando de partículas muito pequenas, que possam assumir dimensões até a escala
nanométrica, acredita-se que haja maior risco atrelado uma vez que, em função de seu
tamanho, maior razão entre superfície e volume e maior reatividade associada ao grupo
nanométrico, as mesmas possam penetrar diretamente em órgãos (GESAMP, 2016; UNEP,
2016).
4.6.2. PERDA DE RENDA
A perda de renda é considerada um custo social uma vez que afeta diretamente
indivíduos e comunidades e pode ser exemplificada pelos setores de pesca, aquicultura e
turismo (GESAMP, 2016; UNEP, 2016). Nos dois primeiros, o custo associado à presença de
plástico está tanto na contaminação ou dano aos peixes e outros organismos marinhos,
diminuindo seu valor de mercado, quanto na percepção dos consumidores, lidando com um
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risco associado ao alimento e, dessa forma, queda nas vendas (GESAMP, 2016; UNEP,
2016). Já em relação ao turismo, a presença de lixo marinho pode desencorajar visitantes e
atividades recreativas, o que, de quebra, lida com perda de lucro na indústria e oportunidades
de trabalho para a população (GESAMP, 2016). Além do mais, a degradação do ambiente
natural, com alguns danos irreversíveis e o custo de lidar com operações de limpeza, podem
agravar esta situação (GESAMP, 2016).
Ainda em relação aos impactos econômicos causados por micro e macroplásticos, há
que se considerar que o dano a embarcações e a perda de equipamentos também deve onerar
estes setores (COLE et al., 2011). Neste sentido, além dos custos associados a reparos e
aquisições de novos materiais, para pesca e aquicultura, pode haver uma redução no número
de capturas e consequentemente de vendas (GESAMP, 2016).
4.7. ABORDAGENS PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR
Atualmente, a produção e o consumo de plástico seguem uma direção linear, desde a
extração da matéria-prima, até a geração de resíduos (UNEP, 2016). Neste sentido, esta última
deveria ser planejada fora do ciclo, alinhando-se ao conceito de economia circular que
preconiza a preservação e aumento de capital natural, otimizando recursos e promovendo a
efetividade do sistema (UNEP, 2016; WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). De qualquer
forma, mesmo pensando em medidas que possam ser tomadas a curto prazo, há de se obter
melhores iniciativas no sentido de coleta e gerenciamento de resíduos (UNEP, 2016). Isto
preconiza que, em ambos os casos, ocorra o reconhecimento e a compreensão sobre as fontes
geradoras de macro e microplásticos.
Diversas publicações recentes, a exemplo de GESAMP, (2016), Ivar do Sul e Costa
(2014) e UNEP (2016), sugerem que questões relacionadas às fontes de plástico ao meio
ambiente, permanecem pouco compreendidas. Isto inclui, numa aproximação pontual, as
fibras têxteis, sua contribuição à poluição geral por microplásticos, suas fontes, rotas e locais
de destino no ambiente marinho (BROWNE et al., 2011; CARR, 2017; GESAMP, 2016;
UNEP, 2016). Neste sentido, existe uma necessidade de compartilhar o conhecimento e
expertise de uma maneira multidisciplinar e somente desta forma será possível estabelecer
esforços mais efetivos que reduzam a emissão de microplásticos aos oceanos e mitiguem seus
impactos ecológicos e socioeconômicos (UNEP, 2016). Além do incentivo às áreas que
possam auxiliar nesta compreensão, há que se considerar que o envolvimento da sociedade é
essencial e só é possível através de conhecimento e educação (UNEP, 2016).
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Desta forma, daqui em diante, o presente trabalho se propõe a abordar as fibras
sintéticas, especialmente aquelas provenientes de lavagens domésticas como uma das
principais fontes de microplásticos.
4.8. FIBRAS TÊXTEIS
4.8.1. FIBRAS NO CONTEXTO DOS MICROPLÁSTICOS
Atualmente, pesquisas de campo apontam que fibras como microplásticos são
registradas em diversos habitats, incluindo locais remotos a exemplo dos gelos polares
(OBBARD et al., 2014). Como forma predominante de microplástico no ambiente marinho,
são detectadas em sedimentos de praias e mangues (THOMPSON et al., 2004; BROWNE;
GALLOWAY; THOMPSON, 2010; NEL; FRONEMAN, 2015; NOR; OBBARD, 2014),
sedimentos sublitoral (FRIAS et al., 2016; THOMPSON et al., 2004), águas de superfície e
subsuperfície (DUBAISH; LIEBEZEIT, 2013; COLE et al., 2014; DESFORGES et al., 2014;
LUSHER et al., 2014; LUSHER et al., 2015; ZHAO et al., 2014) e habitats sedimentares do
fundo do mar (FISCHER et al., 2015; WOODALL et al., 2014). Em espécies marinhas, são
relatadas em peixes de diferentes profundidades (CARTES et al., 2016; LUSHER;
MCHUGH; THOMPSON, 2012; NEVES et al., 2015; ROCHMAN et al., 2015), camarões
(DEVRIESE et al., 2015) e mexilhões (DE WITTE et al., 2014; LI et al., 2015; LI; TSE;
FOK, 2016; MATHALON; HILL, 2014). Neste sentido, a Tabela 3 sumariza as
concentrações de microplásticos em publicações onde fibras foram majoritárias dentre os
microplásticos. Apesar da evidência, GESAMP (2015b) alerta para o fato de que formatos
fibrosos são mais facilmente detectáveis do que outros tipos, o que sugere uma
superestimação de microplásticos têxteis sobre os outros.
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Tabela 3 – Trabalhos de campo onde fibras foram consideradas majoritárias dentre outros microplásticos (MPs).
Referência
Cole et al. (2014)
Desforges et al. (2014)

Amostra
Águas de subsuperfície no
Canal da Mancha
Águas de subsuperfície do nordeste do oceano
Pacífico

Definição de MPs
(µm)

Tamanho de MPs
(µm)

Forma dos MPs

Concentração
(mínima e
máxima)

Concentração
(média)

Unidade

< 5000 (diâmetro)

6 a 175 (diâmetro)
< 250 (comprimento)

conta, fibra, plana,
fragmento, grão

0.24 a 0.27
0.27 a 0.35

0.26 (local 1)
0.31 (local 2)

item m-3
item m-3

333 a < 5000

64.8 a 5810

fibra, fragmento

Dubaish; Liebezeit (2013)

Águas de superfície e subsuperfície do mar do
Norte (Alemanha)

< 5000

<100 a 1000

Fischer et al. (2015)

Sedimentos do fundo do noroeste do oceano
Pacífico

< 1000

~300 (maioria)

Frias et al. (2016)

Sedimentos costeiros do sudeste de Portugal

nenhuma

< 500

Lusher et al. (2014)

Água de subsuperfície no nordeste do oceano
Atlântico

< 5000
(comprimento)

8.51 a 9180

2080 ±2190

partícula m

-3

Fibras
(%)

Composição
dos MPs

61

sim

75

não

-1

0 a 1770
0 a 650

64 ±194
88 ±82

grão L
fibra L-1

> 50

não

60 a 2020

nenhuma

parte m-2

75

não

fibra, fragmento

0 a 0.2628

0.01 ±0.001

MPs g-1

~80

sim

200 a 43200

conta, fibra, espuma,
fragmento

0 a 22.5

2.46 ±2.43

partículas m-3

95.9

sim

< 5000

250 a 7710

fibra, filme, fragmento

0 a 1.31
e
0 a 11.5

0.34 ±0.31
e
2.68 ± 2.95

partículas m-3
partículas m-3

95

sim

Sedimentos de praias e águas da zona de surf do
sudeste da África do Sul

< 5000

65 a 5000
g
80 a 5000

fibra, fragmento

689 ±348 a
f
3308 ±1449
258 ±53 a
g
1215 ±277

nenhuma

partículas m-2
partículas m-3

> 90

não

Sedimentos costeiros de manguezal em Singapura

< 5000

< 20 (maioria)

fibra, filme, grão

12.0 ±8.0 a
62.7 ±27.2

36.8 ±23.6

partícula kg -1
sedimento

72

sim

Obbard et al. (2014)

Gelo do mas Ártico

< 5000 (diâmetro)

! 2000 (fibra, comprimento)
< 200 (chips, outros)

chip, fibra, outro

38 a 234

nenhuma

partícula m -3

" 54

sim

Thompson et al. (2004)

Sedimentos de praia, estuários e sublitorâneos ao
redor de Plymouth (Reino Unido)

nenhuma

~20 (diâmetro)

fibra, fragmento

nenhuma

<1
i
<3
j
<7

fibra 50 mL-1

>50

sim

Woodall et al. (2014)

Sedimentos de do fundo dos oceanos Índico e
Atlântico e mas Mediterrâneo

nenhuma

2000 a 3000 (comprimento)
< 100 (diâmetro)

fibra

1.4 a 40

13.4 ±3.5

parte 50 mL-1

100

sim

Zhao et al. (2014)

Águas de superfície do sistema de estuário Yangtze
(China)

< 5000

>500 a 5000

fibra, filme, grão,
esfera

500 a 10200
l
0.030 a 0.455

n m -3
n m -3

79.1
l
83.2

Lusher et al. (2015)

Nel; Froneman (2015)

Nor; Obbard (2014)

a

fibra, grão, partícula
fibra, chip,
craquelados

d

Águas árticas de superfície e subsuperfície, na
Noruega

f

d

b

c

b

b

h

a

k

k

4137 ±2462
l
0.167 ±0.138

k

Ocasionalmente, foram encontradas fibras maiores; b Viscose (fibra artificial manufaturada) foi identificada e considerada nos resultados c Viscose (fibra manufaturada
artificial) foi identificada mas removida da contagem final; c Amostras de superfície; e Amostras de subsuperfície; f Praia; g Coluna d’água; h Areia; i Estuário; j Sublitoral; k
Estuário Yangtze; l Águas Costeiras do leste do mar da China.
Fonte: Adaptado de Cesa, Turra e Baruque-Ramos (2017)

b

não
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Quando em seleção visual ou microscópica, fibras são geralmente catalogadas como
materiais finos ou fibrosos (COLE et al., 2014; FREE et al. 2014), com uma espessura
uniforme ao longo do seu comprimento (HIDALGO-RUZ et al., 2012; ZHAO et al., 2016).
Entretanto, forças externas, como aquelas sofridas pelo material durante o processo de
manufatura, na torção ou formação do fio, por exemplo, podem alterar sua seção transversal
(MOGAHZY, 2009). Desta forma, Cesa, Turra e Baruque-Ramos (2017) sugerem que, a
principal característica a ser considerada na identificação das fibras como microplásticos
seja a aparência filiforme, função da razão entre seu comprimento e espessura. Neste
sentido, os autores ainda indicam que, uma vez que a principal dimensão das fibras é o
comprimento, este seja a referência adotada para o limite < 5 mm, que define os
microplásticos.
Outra questão relacionada ao contexto das fibras como microplásticos, está na
utilização do termo ‘microfibras’ como seu sinônimo. Na indústria têxtil, onde a definição é
mais antiga, microfibra refere-se a uma unidade de medida relacionada a massa por unidade
de comprimento (MCINTYRE, 2005), onde o material é geralmente mais fino que um fio de
cabelo, com uma seção transversal inferior a 10 !m (LEWIN, 2007) (Figura 3). Neste
sentido, o emprego do termo ‘microfibras’ nas ciências ambientais é ambíguo e pode gerar
confusão dentro do contexto têxtil (CESA, TURRA, BARUQUE-RAMOS, 2017).
Figura 3 – Exemplos de diâmetro (em !m) de fibras comuns naturais e a microfibra.

Fonte: Adaptado de Alfieri (2007).

Ainda tratando da caracterização das fibras nas ciências ambientais, algumas
publicações incluem as de natureza artificial como parte dos microplásticos encontrados em
campo. Esta condição é destacada por autores como Remy et al. (2015) e Wesch et al.
(2016), que alertam para o fato de que, fibras presentes no meio ambiente nem sempre são
de origem sintética e que a falta de análises físico-químicas pode lidar com uma falsa
estimativa de microplásticos em certas pesquisas. Este é o caso das que consideram fibras
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artificiais de viscose (FRIAS et al., 2016, LUSHER; MCHUGH; THOMPSON, 2012;
LUSHER et al., 2015; NEVES et al., 2015; OBBARD et al., 2014; WOODALL et al., 2014)
e acetato de celulose (WRIGHT et al., 2015) como parte, às vezes predominante, de lixo
sintético. Não obstante no contexto têxtil, materiais sintéticos e artificiais sejam
denominados como manufaturados, suas classes possuem diferentes origens (Figura 4).
Neste sentido, além das fibras naturais, que são encontradas diretamente na natureza, as
manufaturadas são aquelas caracterizadas pela interferência humana na formação do
material. Desta forma, estas últimas podem ser obtidas tanto por polímeros regenerados,
como é o caso das fibras artificiais, quanto pela síntese de substâncias químicas,
majoritariamente provenientes do petróleo, resultando em fibras sintéticas (NEEDLES,
1986). Assim, apenas têxteis sintéticos poderiam ser considerados como material plástico
(CESA; TURRA; BARUQUE-RAMOS, 2017).
Figura 4 – Classificação das fibras têxteis. Em negrito, grupo com exemplos de fibras têxteis sintéticas que
podem ser consideradas constituintes de microplásticos.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 12744 (1992).

Esta diferenciação entre materiais é, adicionalmente, confirmada por McIntyre
(2005), que menciona que a International Organization for Standardization (ISO) exclui da
definição das fibras sintéticas aquelas de caráter artificial. Em relação ao risco destas
últimas, apesar da celulose ser biodegradável, outras substâncias tóxicas podem fazer parte
de sua constituição, podendo indicar que, metabolizá-las seria mais rápido em materiais
artificiais do que em sintéticos (REMY et al., 2015; WRIGHT et al., 2015; YU et al., 2016;
ZHAO; ZHU; LI, 2016).
Além do mais, considerando a contaminação por substâncias químicas, materiais
têxteis de todas as origens podem potencialmente liberar substâncias tóxicas ao ambiente
natural, durante tratamentos industriais ou domésticos, incluindo lavagens de vestuário
(BRIDGEN; SANTILLO; JOHNSTON, 2012). Pesticidas, monômeros, corantes, mordentes,
aditivos e plastificantes, presentes nas águas residuais e no meio ambiente (ST LAURENT
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et al., 2007; BRUCE et al., 2016; CESA; TURRA; BARUQUE-RAMOS, 2017), podem ser
absorvidos por outros tipos de plástico que não apenas as fibras sintéticas.
Conforme Zonatti (2016), a maioria dos poluentes químicos têxteis são representados
por corantes que podem conter aminas cancerígenas, metais pesados tóxicos ou elementostraço, pentaclorofenol entre outros. Estes elementos também podem estar presentes em
diferentes processos têxteis que não apenas aqueles relacionados à utilização de corantes
(CESA; TURRA; BARUQUE-RAMOS, 2017; ZONATTI, 2016). Neste sentido,, o
pentaclorofenol é um composto orgânico aromático presente em fungicidas, inseticidas e
bactericidas (ZONATTI, 2016). Já o nonilfenol etoxilado pode se apresentar como
surfactante ou detergente que, em contato com a água, forma o nonilfenol, considerado
persistente, bioacumulativo e tóxico (BRIDGEN; SANTILLO; JOHNSTON, 2012).
Apesar da indústria têxtil produzir esforços no sentido de restringir ou banir algumas
destas substâncias, esta não é uma realidade para todos os países. A falta de informação
sobre os elementos disponíveis, alinhada à legislação escassa, falta de fiscalização e
responsabilidade das empresas, agravam a situação. Isto implica não apenas na necessidade
de mais pesquisa sobre os contaminantes, como na responsabilidade de players globais,
incluindo o governo, indústrias e outras partes (BRUCE et al., 2016; BRIDGEN;
SANTILLO; JOHNSTON, 2012; CESA; TURRA; BARUQUE-RAMOS, 2017).
4.8.2. FONTES DE FIBRAS AO AMBIENTE MARINHO
Atualmente, fibras sintéticas são responsáveis por mais de 60 % do consumo
mundial, onde PES, PA, PAC, PE e PP estão entre as mais comuns (CARR, 2017; FAOICAC, 2013; OERLIKON, 2010). Seu processo de manufatura inicia quando polímeros
constituídos de macromoléculas livres são forçados através de orifícios e então solidificados
(MCINTYRE, 2005). Depois da formação da fibra, que pode ser mantida na forma contínua,
chamada filamento (Figura 5a), ou descontínua, chamada fibra cortada (Figura 5b), o
material pode ser processado em fios para formar tranças, malhas e tecidos planos ou,
alternativamente, diretamente de fibras ou filamentos para nãotecidos (MOGAHZY, 2009).
Todos estes podem assumir diversas características, satisfazendo aplicações que incluem
vestuário, agricultura, construção e aplicações médicas (MOGAHZY, 2009). Diante do fato
de que as opções não se esgotam nestes exemplos, é importante considerar que todos os
produtos têxteis sintéticos, em quaisquer fases de seu ciclo de vida, possuem o potencial de
transformarem-se em poluentes microplásticos (BROWNE, 2015).

54

Figura 5 – Exemplo de formação de fios de: (a) filamentos e (b) fiados.

Fonte: Adaptado de Mogahzy (2009).

Neste sentido, fibras como microplásticos podem ser geradas a partir de ambientes
externos, como é o caso de têxteis destinados a pesca (ver item 4.3.3.1) e aquicultura (ver
item 4.3.3.2), produtos sanitários (ver item 4.3.5.2) e geotêxteis (ver itens 4.3.2.1 e 4.3.2.2).
Por outro lado, podem partir de ambientes internos como é o caso de lavanderias comerciais
e atividades domésticas, tanto na limpeza de produtos da casa que contenham têxteis, quanto
na utilização de lavadoras domésticas para manutenção de vestuário (ver item 4.3.4.3).
Nestes casos, há ainda que se considerar as estações de tratamento de esgoto como rotas ao
meio ambiente (ver item 4.3.5.2). Desta forma, diversos estudos apontam que, as lavagens
domésticas de vestuário estão entre as principais fontes de fibras sintéticas ao ambiente
marinho (BROWNE et al., 2011; CARR, 2017; GESAMP, 2016, UNEP, 2016). Este
argumento está alinhado aos estudos que identificaram fibras como partes dominantes de
microplásticos em efluentes de estações de tratamento de esgoto (MAGNUSSON; NOREN,
2014; MINTENIG et al., 2017; SUTTON et al., 2016; TALVITIE; HEINONE, 2014;
ZIAJAHROMI et al., 2017).
4.8.3. LAVAGENS DOMÉSTICAS
4.8.3.1. ESTIMATIVAS GLOBAIS E HÁBITOS DE CONSUMO
Lavagens de têxteis, sejam aquelas realizadas à mão ou aquelas em máquina, são
parte importante da atividade doméstica diária e altamente influenciadas por fatores sociais,
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culturais e morais (LAITALA; BOKS; KLEEP, 2011). Em países em desenvolvimento
como Brasil, Índia ou China, a lavagem à mão é mais comum e presente em pelo menos 30
% das residências. De qualquer forma, projeções sugerem um crescimento na aquisição e
uso de lavadoras para um futuro próximo (AMBERG, 2014; PAKULA; STAMMINGER,
2015). Em países desenvolvidos, por outro lado, em geral, mais de 95 % das residências são
equipadas com lavadoras automáticas, alcançando valores de até 100 % em locais como a
Coréia do Sul (AMBERG, 2014; LAITALA; BOKS; KLEEP, 2011; PAKULA;
STAMMINGER, 2010; 2015).
Ao redor do globo, presume-se que existam mais de 840 milhões de lavadoras
domésticas que consomem anualmente algo em torno de 20 km" de água e mais de 100 TWh
de energia, com alta variabilidade de modelos e condições de operação (BARTHEL; GÖTZ,
2013; MAC NAMARA et al., 2012 PAKULA; STAMMINGER, 2010). Isto inclui
diferenças como direção do eixo (PAKULA; STAMMINGER, 2010; 2015; WATT; ROUX;
ROBERTSON, 2007), duração do ciclo e temperatura (MALUF, KOLBE, 2003). Modelos
de lavadoras domésticas com etiquetas de alta eficiência estão aumentando participação no
mercado e podem gerar tanto economia de recursos, quanto preservação dos têxteis
(LAITALA; BOKS; KLEEP, 2011), mas atualmente não são avaliadas em relação ao
potencial de gerarem fibras.
Além da tecnologia da lavadora, o comportamento dos consumidores efetivamente
impacta nos recursos utilizados, com uma alta variação entre países e uma falta de dados em
continentes como África, Américas Central e do Sul (PAKULA; STAMMINGER, 2010).
Estudos publicados indicam que parte das lavagens domésticas ocorre exclusivamente por
hábito, sem investigação do grau de sujeira, onde na Europa, valores mais comuns ficam
entre 3 e 5 ciclos a cada semana (FABERI et al., 2007; KRUSCHWITZ et al., 2014;
LAITALA; BOKS; KLEEP, 2011; PAKULA; STAMMINGER, 2010). No Brasil, a média
estimada é de cerca de 3,5 por semana (DUPONT, 2014).
Em relação à carga das lavadoras, pesquisas mostram que consumidores
frequentemente utilizam menos de 75 % de sua capacidade, com o carregamento médio
Europeu entre 3 e 4 kg (KRUSCHWITZ et al., 2014; PAKULA; STAMMINGER, 2010),
mas mais baixo em se tratando de roupas delicadas (MERMAIDS, 2017a). Neste sentido,
tratamentos de cuidados indicados em etiquetas têxteis devem complicar a economia por
parte dos consumidores, porque estimulam mais grupos, sob diferentes condições de
lavagem (PAKULA; STAMMINGER, 2015).
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Em relação às temperaturas de lavagem, ainda que alguns especialistas recomendem
1 ciclo por mês a 60º C para evitar a formação de biofilmes, é reconhecido que valores
próximos a 30º C permitem uma remoção eficaz da sujeira, em parte em função do
desenvolvimento e uso de novos detergentes. Ainda que em locais como a Europa, a
temperatura média esteja acima do recomendado (> 40º C), campanhas de redução estão
gerando mudanças positivas na população (FABERI et al., 2007; KRUSCHWITZ et al.,
2014; LAITALA; BOKS; KLEEP, 2011; MERMAIDS, 2017a; SHOVE, 2003).
Ainda em relação aos hábitos de consumo de lavagens domésticas, uma pesquisa
recente, com cerca de 500 consumidores Europeus, sugere que o tempo de duração comum,
para cada ciclo das lavadoras, ocorre em cerca de 1,5 h, com consumo de água geralmente
entre 30 e 50 L. Naquele continente, são comuns máquinas com divisão de modo de
lavagem por tipo de fibra e, neste caso, o modo algodão é mais frequentemente selecionado
para todos os tipos de fibra, exceto para roupas delicadas. Para estas últimas, as lavadoras
centrifugam a cerca de 400 R.P.M. (rotações por minuto), contra 800 a 1000 R.P.M. para
ciclos comuns. Ainda em relação ao modo de lavagem selecionado, cerca de 13 % dos
respondentes admitem utilizar o pré-tratamento, especialmente quando se trata de roupas
brancas ou de cama e banho. Sobre os tipos de produtos utilizados para auxiliar na limpeza,
54 % dos respondentes preferem detergentes líquidos frente a outras opções, como pó (19
%) ou tablete (12 %) e cerca de metade deles utilizam amaciantes (MERMAIDS, 2017a).
4.8.3.2. DINÂMICAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE LAVAGEM
Em um estudo sobre o movimento dinâmico de lavadoras domésticas de eixo
horizontal, Mac Namara et al. (2012) apontam que o desempenho da limpeza é fruto de um
processo de múltiplas fases e escalas, com diferentes fenômenos físicos que afetam a
transferência de massa em têxteis, bem como ações químicas de misturas de detergentes que
resultam na liberação e suspensão da sujeira no líquido de lavagem.
A liberação da sujeira ocorre tipicamente pela ação química, mecânica ou ambas.
Entretanto, sua transferência para fora do substrato têxtil é resultado da energia cinética do
fluxo de água que passa pelo artigo, que por sua vez é obtida pela rotação do tambor e
agitação do próprio artigo (MAC NAMARA et al., 2012). Considerando um têxtil comum
como uma estrutura tridimensional, consistindo em poros mais largos entre fios e menores
entre fibras (Figura 6), a transferência de massa dentro do artigo é governada por uma
convecção relativamente veloz do fluxo de água (VAN DEN BREKEL, 1987). Desta forma,
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a ação sofrida pelo artigo a ser limpo é de deformação, expansão e compressão para permitir
o alcance mais efetivo do líquido na remoção da sujeira (WARMOESKERKEN et al.,
2002), onde as características do têxtil determinam sua eficiência durante a lavagem e esta
última age sobre as qualidades do têxtil (ST LAURENT et al., 2007).
Figura 6 – Estrutura de um artigo têxtil e seus poros resultantes do espaço entre fios e fibras.

Fonte: Adaptado de Mac Namara et al. (2012).

4.8.3.3. INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE LAVAGEM SOBRE AS FIBRAS
Tanto a ação mecânica da lavagem, quanto o ataque químico a grupos reativos das
fibras enfraquece sua estrutura com um progressivo dano da cadeia molecular, ou seja,
diminuição do grau de polimerização (DP) (MALUF; KOLBE, 2003; ST LAURENT et al.,
2007; GOYNES; ROLLINS, 1971). Neste sentido, é necessário considerar que fibras são
essencialmente de base polimérica, diferenciando-se de outros tipos de materiais em função
de sua estrutura, que é formada por pequenas moléculas ou monômeros que, unidas, formam
longas cadeias moleculares e estruturas menores denominadas fibrilas (MOGAHZY, 2009).
Desta forma, de acordo com MERMAIDS (2017c), a ação mecânica é governada
pelo modelo da máquina, com 2 tipos mais comuns: o de abertura superior, que pela
presença de um agitador central move os artigos em volta do tambor, e o de abertura frontal,
onde pás, da extremidade ao meio, acompanham o tambor na rotação. Neste sentido,
Hartline et al. (2016) e Bruce et al. (2016), uns dos poucos autores a explorar a ação
mecânica na liberação de fibras, sugerem que lavadoras de abertura superior são
responsáveis por uma aumento na massa liberada em relação aos modelos de abertura
frontal. Isto se dá, supostamente, pela presença de um agitador central, que ocasiona maior
ação mecânica no modelo de abertura superior.
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Já a ação química está relacionada ao uso de detergentes, amaciantes e outros
auxiliares que, dependendo de sua composição e pH, podem funcionar a favor da liberação
das fibras ou, contrariamente, preservando-as (MERMAIDS, 2017c). Neste sentido, para
lavagens de fleece (artigo com superfície pilosa) de PES, com detergentes e amaciantes, Pirc
et al. (2016) não verificaram influência significativa destes últimos na emissão de fibras.
Resultado contrário ao de Astrom (2016), que comparando lavagens de fleece com e sem
detergentes, encontrou maior número de fibras liberadas com o uso do produto.
Analogamente, Hernandez, Nowack e Mitrano (2017) verificaram que, quando comparados
a lavagens de artigos de malha de PES apenas com água, aquelas com detergentes, tanto em
formato líquido, quanto em pó, liberaram mais fibras. Para estes mesmos autores o aumento
na concentração dos produtos não influenciou no desprendimento. Não obstante o relatório
MERMAIDS (2017c) também tenha encontrado maior liberação de fibras em banhos de
tecidos de PES com detergentes do que sem, formatos líquidos frente àqueles em pó foram
mais brandos. De maneira similar, detergentes para roupas delicadas e produtos amaciantes
diminuíram a emissão quando comparados a lavagem apenas com detergentes comuns
(MERMAIDS, 2017c). Nesta mesma linha, Napper e Thompson (2016) sugeriram que,
apesar das relações intrincadas, a ausência de detergentes ou uso de bio-detergentes para
fibras de PES e PAC causaram menor emissão quando comparados às mesmas lavagens com
detergentes comuns.
Em relação ao tempo de lavagem, quanto maior for, maior a ação química e
mecânica sobre o artigo têxtil (MALUF; KOLBE, 2013; MERMAIDS, 2017c). Além do
mais, especialmente para os têxteis com maior afinidade para a água, contatos prolongados
podem enfraquecer as fibras, pois o intumescimento facilita a liberação de fibrilas
(GOYNES; ROLLINS, 1971; HERNANDEZ; NOWACK; MITRANO, 2017; MALUF;
KOLBE, 2003; VAN AMBER et al., 2010). Neste contexto, experimentos de laboratório
com artigos compostos de PES, variando a duração dos ciclos entre 1 h, 2 h, 4 h e 8 h não
demonstraram alterações significativas no desprendimento de fibras (HERNANDEZ;
NOWACK; MITRANO, 2017).
Em relação à temperatura de lavagem, melhores resultados de limpeza são obtidos
com banhos mais quentes, que intensificam as reações químicas, solubilizam sujeiras
oleosas e enfraquecem as ligações entre sujeira e têxtil (MERMAIDS, 2017c). Por outro
lado, em casos onde a temperatura da água exceda 70º C, o equivalente à maioria das
temperaturas de transição das fibras, pode haver transformações irreversíveis com dano à
estrutura (LAITALA, BOKS, KLEEP, 2011; ST LAURENT et al., 2007). Neste sentido,
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tentando detectar a influência da temperatura da água, lavagens em equipamentos de
laboratório que simulam a escala doméstica, variaram a intensidade de calor entre 25º C, 40º
C, 60º C e 80º C (HERNANDEZ; NOWACK; MITRANO, 2017). Em todos os casos não
houve diferenças estatísticas significativas (HERNANDEZ; NOWACK; MITRANO, 2017).
De maneira similar, outros experimentos em laboratório indicaram que, alterando a
temperatura entre 40º C, 60º C e 90º C, houve mais fibras desprendidas para 60º C, seguidas
de 40º C e finalmente 90º C, indicando a necessidade por maiores estudos (MERMAIDS,
2017c).
Finalmente, considerando variações temporais, causadas por ações de lavagem e
simulações de uso, os resultados diferem conforme o autor. Simulando o desgaste em
jaquetas sintéticas a partir de um equipamento específico, Bruce et al. (2016) e Hartline et
al. (2016), verificaram que o processo de envelhecimento lidou com maior número de fibras
lançadas em efluentes de lavagem, entretanto, para ambas publicações, uma das jaquetas
apresentou rupturas, o que poderia justificar a maior emissão. Analogamente, em uma
comparação com 7 tipos de tecidos, Astrom (2016) indicou que, fios polidos por testes de
simulação de uso, causaram aumento nas emissões de fibras. Por outro lado, conduzindo
lavagens domésticas comuns, de maneira sucessiva, Pirc et al. (2016) determinaram que, a
partir da oitava, de 10 lavagens conduzidas, a porcentagem de massa de fibras de PES
liberadas em fleece diminuiu significativamente. Neste sentido, Napper e Thompson (2016)
indicaram que entre a quarta e quinta lavagem sucessiva, conduzidas com artigos de PES,
PA e PES/algodão (CO), houve estabilização no número de fibras liberadas. Por outro lado,
Hernandez, Nowack e Mitrano (2017) não verificaram alterações significativas no número
de fibras de PES liberadas em 5 lavagens sucessivas, incitando, também em relação à
temporalidade, a necessidade por maiores estudos.
4.8.3.4. INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS TÊXTEIS SOBRE AS FIBRAS
Além da influência dos parâmetros de lavagem, há que se considerar as
características dos têxteis que com eles interagirão. Isto porque estas últimas compõem a
estrutura que facilitará, ou impedirá, a soltura e a quebra das fibras (HERNANDEZ;
NOWACK; MITRANO, 2017). Neste sentido, de acordo com Napper e Thompson (2016),
na literatura sobre a qualidade dos artigos têxteis, sabe-se que as fibras são liberadas por
meio do pilling, que é definido como o emaranhamento da superfície dos tecidos durante o
uso ou lavagem, resultando na formação de pilosidades que são protuberantes na superfície
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do têxtil. Desta forma, a extensão na qual os têxteis liberarão fibras, integrais ou como
fragmentos, depende de uma série de variáveis que incluem: tipo de tecido, abertura de sua
estrutura, tipo de fio e a natureza dos tipos de fibras envolvidas (HERNANDEZ;
NOWACK; MITRANO, 2017).
Neste sentido, de acordo com MERMAIDS (2017b) e St Laurent et al. (2007), fibras
mais curtas lidam com maior número de extremidades por unidade de peso e portanto mais
pontas soltas no material. Considerando a quantidade de fibras dentro da estrutura de um fio,
quanto maior seu número, maior a possibilidade de se desprenderem da estrutura
(MERMAIDS, 2017b). Analogamente, fios pouco paralelos e coesos lidam com maior
desprendimento das fibras e, portanto, quanto maior a torção, maior a retenção e resistência
do material (MERMAIDS, 2017b). Em relação à estrutura do tecido, ligamentos mais
fechados e mais densos devem lidar com menor disponibilidade de fibras, bem como
processos físicos (ex. calandragem) e químicos (ex. auxiliares para união das fibras) que
ajudem a mantê-las coesas (MERMAIDS, 2017b).
Assim, quando o têxtil não está suficientemente coeso e com certa pilosidade, as
próprias etapas de sua manufatura podem enfraquecer a estrutura, lidando com a quebra de
fibras e sua emissão. Ainda, a poeira gerada, além de uma fonte direta de microplásticos,
pode ser incorporada ao produto têxtil sendo liberada também na lavagem (HERNANDEZ;
NOWACK; MITRANO, 2017; MERMAIDS, 2017b). Posteriormente, o próprio atrito
decorrente do uso e manutenção dos artigos têxteis pode enfraquecer as fibras
(MERMAIDS, 2017b).
Sobre os estudos experimentais que, atualmente, produziram resultados relacionados
à estrutura têxtil, em uma pesquisa precursora, Browne et al. (2011) detectaram que a
lavagem de 1 único artigo de PES é capaz de liberar mais de 1900 fibras (< 1 mm). De
acordo com os autores, comparados a mantas e camisetas, artigos do tipo fleece liberaram
180 % mais fibras, mas fatores específicos, como tipo de fio, não foram explorados. Em
estudo análogo, a partir de lavagens conduzidas em equipamentos de laboratório, Astrom
(2016) também detectaram maior desprendimento para artigos fleece de composições não
declaradas, frente a outras estruturas. De fato, em lavagens experimentais com artigos
similares de PES, Pirc et al. (2016) mostraram que a maior parte dos microplásticos
liberados era referente à parte pilosa que é mais fina do que a base do tecido. Por outro lado,
em comparação com 2 tipos de fleece de PES e uma jaqueta de PA com parte isolante de
PES, Bruce et al. (2016) detectaram maior desprendimento para esta última, sugerindo a
necessidade por maiores pesquisas nesta direção.
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Sobre outros tipos de estrutura de tecidos, de acordo com Hernandez, Nowack e
Mitrano (2017), malhas simples e duplas de PES, construídas com fibras de mesmo diâmetro
e densidade tiveram índices similares de emissão. Neste sentido, análises microscópicas
indicaram que a grande maioria das fibras liberadas estava abaixo de 1 mm de comprimento,
com maior abundância para os pedaços menores (HERNANDEZ; NOWACK; MITRANO,
2017). Ainda sobre diferentes tipos de tecidos, de acordo com MERMAIDS (2017c),
lavagens padrão em equipamentos de laboratório indicaram que, artigos de malha de PES
lidaram com menor desprendimento frente àqueles de tecidos planos. A razão estaria no fato
de que, os primeiros apresentaram fibras contínuas (filamento) e estrutura mais fechada, o
que seguraria as fibras; enquanto os segundos possuíam maior densidade linear (massa de
fibras por unidade de comprimento do fio) e menor torção, além de fibras mais curtas
(MERMAIDS, 2017c). Em relação à estrutura mais fechada, contrariamente a MERMAIDS
(2017c), Astrom (2016) defendeu que, quanto maior o número de filamentos em malhas de
PES e mais fechado o ligamento, maior a quantidade de fibras por área e, portanto, maiores
taxas de emissão. Ainda de acordo com este autor, ao contrário do que esperado, em seus
experimentos, taxas de emissão para fios fiados (cortados) e de filamento (contínuos) foram
similares. Finalmente, analisando composições de diferentes fibras (100 % PES, 100 % PAC
e 65 % PES, 35 % CO), Napper e Thompson (2016) sugeriram que misturas PES/CO foram
responsáveis pelos menores níveis de emissão em diversas condições. Isto porque, de acordo
os autores, o CO possui baixa resistência, mas é ancorado pelo PES que é mais tenaz e o
mantém, até certo ponto, no artigo têxtil.
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5. METODOLOGIA
!

A presente pesquisa pode ser descrita pelo caráter experimental, onde uma ou mais
variáveis independentes são articuladas para controle e análise de seus efeitos sobre o objeto
de estudo (GIL, 2002). Desta forma, a emissão de fibras a partir de lavadoras domésticas é
estudada pela manipulação de variáveis independentes relacionadas aos parâmetros
mecânicos temporais, químicos e têxteis. Para tanto, a metodologia de trabalho se
desenvolve pela caracterização dos artigos têxteis e pela condução dos experimentos
propriamente ditos. Ainda neste sentido, considerações sobre as escolhas dos artigos têxteis
e parâmetros de lavagem serão apresentadas mais adiante, no item sobre resultados e
discussões.
5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ARTIGOS DE VESTUÁRIO
Nesta etapa, artigos de cada composição (CO, PAC, PES, PA) sem nunca terem sido
usados ou lavados em escala doméstica, foram discriminados de acordo com suas
características (Tabela 4). Desta forma, foram levantadas informações de:
a) marca, país de origem, cor, modelo, tamanho, composição, dimensões e peso seco,
para a peça confeccionada;
b) gramatura, regain, espessura, carreiras e colunas, para o tecido;
c) tipo de fio, densidade linear, torções e número de filamentos (quando aplicável),
para os fios;
d) comprimento das fibras (quando aplicável).
Cor e modelo da peça confeccionada, foram obtidos por uma análise visual simples.
Marca, país de origem, composição e tamanho dos artigos foram retirados das etiquetas das
peças, uma vez que constam como informações obrigatórias para etiquetagem de artigos
confeccionados têxteis (BRASIL, 2008).

63

Tabela 4 – Características levantadas para cada artigo de vestuário.
Referência

Peça confeccionada

Características
marca
país de origem
cor
modelo
tamanho
composição
dimensões
peso seco

Tecido

Fio

Fibra

gramatura
regain
espessura
carreiras e colunas
ligamento
tipo de fio
densidade linear
torções
número de filamentos
comprimento das fibras

Fonte: A própria autora.

5.1.1. COMPOSIÇÃO DA PEÇA CONFECCIONADA POR FTIR
A fim de confirmar as composições declaradas nas etiquetas, uma amostra de cerca
de 10 cm do tecido de cada tipo de peça foi analisada pela técnica de espectroscopia na
região do infravermelho médio, em equipamento marca Thermo, modelo Avatar 370 FTIR,
utilizando célula de ATR/Germânio (Ge) (Nicolet, EUA) e software Omnic, versão 4.1. para
comparação com os padrões armazenados na biblioteca do equipamento.
5.1.2. DIMENSÕES DA PEÇA CONFECCIONADA
A fim de melhor caracterizar as peças confeccionadas para cada tipo de composição,
foram verificadas suas dimensões conforme procedimento da norma ABNT NBR
12071:2002 – Artigos confeccionados para vestuário – Determinação das dimensões. Desta
forma, cada peça foi disposta sem tensões ou dobras sobre uma superfície plana e horizontal.
A partir daí, por meio de uma régua metálica, foram efetuadas 11 medições (Figura 7),
conforme orientação da norma: (1) comprimento do ombro, (2) tórax/busto, (3) cintura
externa (na borda inferior), (4) cava, (5) comprimento total manga (incluindo punho, se

64

houver), (6) abertura da barra da manga, (7) gola, (8) largura de ombro a ombro, (9) largura
das costas, (10) comprimento total traseiro, (11) comprimento total dianteiro.
Figura 7 – Exemplo das medidas para artigo confeccionado: (a) frente; (b) verso.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 12071:2002.

5.1.3. PESO SECO DA PEÇA CONFECCIONADA
Os pesos secos dos artigos foram obtidos a partir de 3 amostras de cada tipo de
composição, que foram colocadas em estufa com recirculação forçada de ar (Binder, modelo
FD 115, Alemanha) a 60º C até atingir peso constante (overnight, ou seja, no mínimo 12 h,
no máximo 16 h). Após este período cada peça foi retirada da estufa e imediatamente pesada
em balança digital (Elgin, DP3000, Brasil). Este procedimento se fez necessário para
posterior cálculo do percentual de fibras liberadas do vestuário.
5.1.4. GRAMATURA DO TECIDO
A gramatura de um tecido é expressa em massa por unidade de área e sua unidade
usual é em gramas por metro ao quadrado (ABNT, 2008). Para o presente estudo, a obtenção
da gramatura foi baseada na norma ABNT NBR 10591:2008 – Determinação da gramatura
de superfícies têxteis. No procedimento, uma peça de cada composição foi recortada em 5
áreas de 100 cm# cada, distantes entre si e das regiões das costuras. Estes corpos-de-prova
foram então climatizados conforme procedimento estabelecido nas normas (1) ABNT NBR
ISO 139:2005 - Têxteis - Atmosferas-padrão para condicionamento de ensaios e (2) ABNT
NBR 12331:1991: Fibras têxteis - Taxa convencional de condicionamento – Padronização.
Desta forma, o período mínimo de climatização consistiu em 48 h, a 20!" C e umidade
relativa de 65 % em climatizadora (Mesdan, modelo Climatest M250-RH, Itália).
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Imediatamente após a climatização, os corpos-de-prova foram pesados em balança analítica
de 4 casas (Sartorius, modelo ED124S, Alemanha) e a gramatura individual calculada,
conforme Equação 1.
Gramatura (g m-#) = peso da amostra (g) $ 100

(Equação 1)

5.1.5. REGAIN DO TECIDO
O regain é descrito como a recuperação percentual de umidade de uma fibra
(MALUF; KOLBE, 2003) e, se distante de valores reportados na literatura, pode indicar
possíveis beneficiamentos ou acabamentos têxteis que possam alterar as qualidades
primárias das fibras e consequentemente do resultado final do experimento. Neste sentido,
determinou-se que as amostras testadas não possuiriam acabamentos a fim de evitar
influências nos resultados dos experimentos. De qualquer forma, para aqueles acabamentos
que não são fáceis de detectar, optou-se pela análise dos valores de regain como indicador
indireto de sua existência no tecido.
Para determinação do regain das fibras, uma peça idêntica de cada tipo de
composição recebeu 5 recortes de área de 100 cm#. Estes corpos-de-prova foram então
climatizados conforme procedimento padrão e imediatamente após, pesados em balança
analítica de 4 casas (ver item 5.1.4), registrando os valores como ‘peso original’. Após a
pesagem, cada corpo-de-prova foi seco em estufa com recirculação forçada de ar (ver item
5.1.3) a 60º C até atingir peso constante (overnight). As massas secas individuais foram
então pesadas e registradas como ‘peso seco’. O regain de cada corpo-de-prova foi obtido
pelo cálculo da diferença das 2 massas dividido pela massa seca, conforme Equação 2.
Regain (%) = [peso seco (g) – peso original (g)] #"100 ÷ peso seco (g)

(Equação 2)

Eventuais diferenças encontradas com os valores de regain para fibras têxteis
reportadas em literatura (MALUF; KOLBE, 2003) foram utilizadas para indicar possíveis
beneficiamentos ou acabamentos têxteis que eventualmente pudessem alterar as qualidades
primárias das fibras dos artigos.
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5.1.6. ESPESSURA DO TECIDO
A espessura dos tecidos, ou seja, a distância entre suas faces, foi verificada a partir
das diretrizes da norma ABNT NBR 13371:2005 – Materiais têxteis – Determinação da
espessura. Neste procedimento adaptado, 5 corpos-de-prova de cada composição foram
recortados em uma área aproximada de 100 cm2 e condicionados conforme procedimento
padrão (ver item 5.1.4). Logo após a climatização, os corpos-de-prova foram posicionados
entre o apalpador paralelo do aparelho medidor de espessura (modelo 188F, Mesdan, Itália)
(Figura 8) aguardando 10 s para registrar cada valor.
Figura 8 – Aparelho medidor de espessura.

Fonte: MESDAN (2017).

5.1.7. CARREIRAS E COLUNAS DO TECIDO
Para verificação do número de carreiras e colunas por unidade de comprimento, foi
utilizada a norma ABNT NBR 12060:1991 – Materiais têxteis – Determinação do número
de carreiras/cursos e colunas em tecidos de malha. Nela, carreiras são definidas como uma
série de malhas na horizontal do tecido (Figura 9a) e colunas, na vertical (Figura 9b). No
procedimento adaptado, para cada tipo de composição, 5 corpos-de-prova de 100 cm2 foram
inicialmente climatizados conforme procedimento padrão (ver item 5.1.4). Em seguida, o
número de carreiras e colunas foi verificado pela utilização de uma lente conta-fios com 1
cm de área de visualização e aumento de 10 vezes (23 CFP, Intex, Brasil), onde os corposde-prova estavam sobre uma superfície plana e livre de dobras ou tensão. Os valores para
carreiras e colunas por centímetro foram então registrados.
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Figura 9 – Representação de: (a) carreiras; (b) colunas.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 12060:1991.

5.1.8. LIGAMENTO DO TECIDO
Os ligamentos ou estruturas de cada tecido foram determinados com base nas
normas: (1) NBR 13460: 1995 – Tecido de malha por trama – Determinação da estrutura e
(2) NBR 13462: 1995 – Tecido de malha por trama – Estruturas fundamentais. Pelo
desmalhar de 1 retalho de cerca de 100 cm2 para cada composição, foram observadas as
evoluções dos fios com o auxílio de lente conta-fios com aumento de 10 vezes (23 CFP,
Intex, Brasil), se malha, fang ou não trabalha (Figura 10 a e b). Após considerar o raporte,
ou seja, a sequência mínima de carreiras e colunas necessária para definir a estrutura de cada
tecido, os ligamentos foram anotados em papel pontilhado.
Figura 10 – Representação de: (a) fang (indicado pelas 3 setas); (b) não trabalha (indicado pelas 3 setas). O
ponto tipo malha é representado pelas carreiras na cor branca, pelo ‘x’ no papel quadriculado ou pelo círculo
em torno do ponto, no papel pontilhado. As imagens em formato quadriculado e pontilhado são a maneira de
representar os diversos pontos.

(a)
Fonte: Adaptado de Mogahzy (2009).

(b)
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5.1.9. TIPO DE FIO
Para verificação do tipo de fio que constituía cada amostra, se fiado ou de filamento,
1 corpo-de-prova de cerca de 100 cm2 foi retirado de cada composição para desconstrução
da malha e análise dos fios. Este corpo-de-prova foi então manualmente desfiado para
observação a olho nu, em relação ao número de cabos (singelo ou retorcido) e às fibras que
o compunham: se cortadas (material descontínuo) ou filamentos (material contínuo).
5.1.10. DENSIDADE LINEAR DOS FIOS
Densidade linear é sinônimo de título de fios. O procedimento para sua obtenção foi
adaptado da norma ABNT NBR 13216: 1994 – Materiais têxteis – Determinação do título
de fios em amostras de comprimento reduzido. Desta forma, cada peça confeccionada de
uma composição foi desconstruída, retirando-se 10 corpos-de-prova constituídos de fios de,
no mínimo, 70 cm, para posteriormente cortá-los em 50 cm com o auxílio de torcímetro
(Mesdan, modelo 2531C, Itália). Os corpos-de-prova foram então climatizados conforme
procedimento padrão e imediatamente após, pesados individualmente em balança analítica
de 4 casas (ver item 5.1.4). Em seguida os valores dos títulos em Tex (gramas por 1000 m de
comprimento de fio), foram calculados através da Equação 3.
Título (Tex) = 1000 $ peso do fio (g) ÷ comprimento do fio (m) (Equação 3)

5.1.11. TORÇÕES DOS FIOS
As torções dos fios e seus sentidos foram verificadas de acordo com as diretrizes do
fabricante do torcímetro (Mesdan, modelo 2531C, Itália) e norma ABNT NBR 7031:2014 –
Indicação do sentido da torção dos fios têxteis e produtos similares – Procedimento. Cinco
(5) corpos-de-prova de fios com cerca de 70 cm foram retirados de cada composição e
posicionados no torcímetro, com pré-tensão estabelecida que chega até 70 cN no
equipamento. Após acionar o fio, os valores foram registrados em torções por metro (TPM)
e o sentido das torções anotado (‘S’ ou ‘Z’) (Figuras 11 a e b).
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Figura 11 – Sentido das torções de fios: (a) sentido ‘Z’; (b) sentido ‘S’.

(a)

(b)

Fonte: Mogahzy (2009).

5.1.12. NÚMERO DE FILAMENTOS DOS FIOS
Quando aplicável, ou seja, apenas no caso onde os fios eram compostos por
filamentos (PA), ao invés de fibras cortadas, foi utilizado o procedimento de acordo com a
norma ABNT NBR 15291:2005 – Filamentos têxteis – determinação do número de
filamentos em fios ou tecidos multifilamentos. Neste caso, 3 fios de PA foram desmalhados
e os filamentos retirados com pinça, 1 a 1, para contagem e registro do valor total de
filamentos por fio.
5.1.13. COMPRIMENTO DAS FIBRAS
Este procedimento foi aplicável apenas aos fios fiados. Desta forma, 1 fio de cada
uma das composições de CO, PAC e PES, com aproximadamente 50 cm de comprimento
cada, foi manualmente destorcido para retirada cuidadosa de cerca de 10 fibras como
corpos-de-prova. Em casos onde a fibra apresentava resistência na retirada ou
alternativamente era rompida, o corpo-de-prova era descartado. Cada corpo-de-prova válido
foi então mantido esticado com duas pinças e seu comprimento medido com régua, para
então ser registrado. Para este teste não se encontrou norma específica, apesar de usualmente
empregado no meio têxtil.
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5.2. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DAS LAVAGENS
Após a caracterização de cada tipo de artigo, procedeu-se com os experimentos
propriamente ditos (Tabela 5). Desta forma, foram realizadas 10 lavagens individuais
sucessivas (apenas 1 peça por lavagem), em artigos de CO, PAC, PES e PA onde,
seguidamente à lavagem, deixava-se secar cada peça por 60 min em estufa a 60º C. Duas (2)
réplicas foram conduzidas sem detergente e 2 com detergente, possibilitando resultados para
as análises mecânicas, químicas e têxteis propostas nos objetivos do presente estudo. A
sequência das lavagens ocorreu primeiramente para todos os artigos, sem detergente e,
posteriormente, para todos os artigos com detergente, evitando a contaminação das lavagens
que não deveriam conter o produto. Neste sentido, ressalta-se que a máquina de lavar
utilizada é nova e foi adquirida para realização específica destes experimentos.
Tabela 5 – Resumo da condução das lavagens com e sem detergente.
Detergente

Sem

Com

Composição

Nº de
lavagens

Réplicas

Total de
lavagens

CO

10

2

20

PAC

10

2

20

PES

10

2

20

PA

10

2

20

CO

10

2

20

PAC

10

2

20

PES

10

2

20

PA

10

2

20

Total

160

Fonte: A própria autora.

5.2.1. ANÁLISE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO
A fim de garantir que não ocorreriam variações de resultado em função de diferenças
na água utilizada para lavagem, estabeleceu-se que seriam realizadas análises prévias diárias
sobre suas propriedades: condutividade elétrica, temperatura e pH. De acordo com a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2009), a condutividade elétrica demonstra a
capacidade da água de conduzir corrente elétrica, dependendo de concentrações iônicas e
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temperatura e, geralmente em valores acima de 100 µS cm-1 indicam ambientes impactados.
Já o potencial hidrogeniônico (pH) é padrão de potabilidade e, em se tratando de
abastecimento público deve estar em torno de 6,0 a 9,5.
Desta forma, nas datas em que ocorreram lavagens, a torneira da água de
abastecimento foi aberta, em fluxo médio e cronometrada durante 3 min. Após este período,
uma amostra de aproximadamente 200 mL foi coletada em pote de vidro. Após a calibragem
diária dos equipamentos, a condutividade elétrica foi verificada pelo medidor de bancada
(Mettler Toledo, modelo FE30-KIT, Suíça) e o pH determinado pela leitura em pHmetro de
bancada (Metrohm, modelo IRDA, Suíça) equipado com eletrodo para meio aquoso
(Metrohm, modelo Primatrode, Suíça). Os valores destas propriedades e da temperatura da
água, registrados nos equipamentos, foram anotados.
5.2.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE LAVAGEM
Diante da condição de que as lavagens seriam individuais, optou-se por utilizar um
equipamento de baixa capacidade de carga (1 kg), neste caso, mini lavadora de roupas
(Brastemp, modelo BWI01AB, Brasil) (Figura 12 a e b) com cano de descarga da água
acoplado a um balde de plástico de cerca de 20 L de capacidade, previamente limpo e
coberto com película plástica de PVC. Referente às características da lavadora, o fabricante
não informa quais são os volumes total e útil, mas indica que o consumo aproximado de
água é de 42 L por ciclo e que o tipo de agitador é ‘Impeller’ (BRASTEMP, 2017). Ressaltase que a lavadora não possui ação centrífuga, entretanto, durante o turbilhonamento, foram
contados cerca de 72 meias rotações por minuto, intercaladas uma a uma, em sentido horário
e anti-horário.
Figura 12 – Mini lavadora: (a) vista frontal; (b) vista superior.

(a)
Fonte: BRASTEMP (2017)

(b)
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Procurando seguir tanto quanto possível a realidade doméstica, as lavagens foram
executadas mantendo o filtro da mini lavadora em seu interior. Este acessório, constituído de
uma malha com porosidade inferior a 1 mm serviu para reter as fibras maiores que são
desprendidas (Figura 13 a e b).
Figura 13 - Filtro da mini lavadora: (a) vista lateral em tamanho real; (b) porosidade (ampliada 80 vezes).

(a)

(b)

Fonte: A própria autora.

A única opção de lavagem da mini lavadora, denominada ‘lavagem completa’,
corresponde a cerca de 40 min de duração, com 4 processos de turbilhonamento, 4 enxágues
e consumo aproximado de 40 L de água. Entretanto, a fim de diminuir o consumo de água e
o tempo de execução dos experimentos, optou-se por pausar a lavagem completa em
aproximadamente 20 min. Desta forma, para o que foi denominado como ‘lavagem simples’,
foram consumidos cerca de 20 L de água, com a condução de 2 turbilhonamentos e 2
enxágues (Tabela 6).
Tabela 6 - Resumo das etapas e duração da lavagem simples da mini lavadora
Etapa

Duração aproximada
(min)

Primeiro abastecimento da água

2

Primeiro turbilhonamento

10

Primeiro enxágue e despejo da água

3

Segundo abastecimento da água

2

Segundo turbilhonamento

2

Segundo enxágue e despejo da água

3

Total

22

Fonte: A própria autora.
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Para as lavagens que ocorreram com o uso de detergentes, ainda que a forma em pó
do produto seja a mais comum em âmbito nacional (AMBERG, 2014), optou-se pela
utilização do detergente líquido para permitir sua completa solubilização na ‘lavagem
simples’. Desta forma, a quantidade adicionada seguiu a recomendação do fornecedor do
produto (Procter & Gamble, Ariel concentrado, Brasil), onde, para cargas de 9 kg foram
sugeridos 63 mL de detergente (Figura 14 a e b) (ARIEL BRASIL, 2017). Considerando a
carga de 1 kg da mini lavadora, o total deste produto, por lavagem, equivaleu a 7 mL.
Ressalta-se que a escolha da marca do detergente foi com base no critério de liderança dos
mercados nacional e internacional, onde pesquisa recente, com cerca de 500 respondentes
europeus, aponta Ariel entre as mais consumidas (MERMAIDS, 2017a). Para o produto
líquido a composição indicada é: alquil sulfato de sódio etoxilado, linear alquil benzeno
sulfato de sódio, álcool etoxilado tensoativo não-iônico, estabilizante, coadjuvante, quelante,
enzimas, conservante, branqueador óptico, corante, fragrância e água (ARIEL BRASIL,
2017).
Figura 14 – Detergente líquido usado nos experimentos: (a) embalagem; (b) tampa dosadora.

(a)

(b)

Fonte: ARIEL BRASIL (2017)

5.2.3. EXECUÇÃO DAS LAVAGENS
Para cada réplica testada, um único artigo têxtil novo foi introduzido na lavadora, a
qual operou nas condições estipuladas para uma ‘lavagem simples’. Em casos onde não
houve utilização de detergente, a lavadora foi ligada, aguardando o segundo enxágue e
esvaziamento, para pausa do equipamento e continuação dos experimentos. Quando houve
adição de detergente, 7 mL foram retirados do recipiente comercial com uso de pipeta
volumétrica e adicionados ao banho durante o primeiro abastecimento de água. Daí em

74

diante, seguiu-se a lavagem, aguardando o segundo enxágue e esvaziamento, para pausa,
conforme descrito no processo sem detergente.
Diante do fato de que a mini lavadora não possui ação centrífuga, ao término das
lavagens com e sem detergente, os artigos têxteis foram torcidos à mão, dentro da lavadora,
para retirada do excesso de água. Em seguida, foram secos em estufa (ver item 5.1.3)
durante 60 min a 60º C com circulação forçada de ar, conforme limite de temperatura
estabelecido na norma ISO: 6330:2012 – Domestic washing and drying procedures for
textile testing. Este procedimento foi necessário para viabilizar a realização de sucessivas
lavagens dentro do período do desenvolvimento da pesquisa. Após a secagem, cada artigo
foi submetido a uma nova lavagem, sob o mesmo procedimento, até completar 10
sucessivas. Para o efluente coletado em balde, após cada lavagem individual, foram
efetuados os procedimentos de filtragem e posterior análise das fibras liberadas.
5.2.4. FILTRAGEM DOS EFLUENTES
Após passarem pelo filtro no interior da lavadora, os efluentes de cada lavagem
(cerca de 20 L) foram filtrados em duas peneiras granulométricas de aço inox (Granutest,
Brasil) (Figura 15), conforme adaptação da metodologia de Gregory e Andrady (2003). A
primeira peneira com porosidade de 500 !m (nº ABNT 35), a segunda com 63 !m (nº
ABNT 230).
Figura 15 - Exemplo de peneira granulométrica.

Fonte: SYNTH (2016)

O efluente resultante destas duas filtragens foi então armazenado em balde plástico
de cerca de 20 L e colocado sobre agitador magnético (Ika, Modelo C-MAG H7 S1,
Alemanha) para evitar a deposição das fibras. Em seguida, 100 mL deste efluente foram
retirados com béquer, aferidos em proveta e imediatamente tampados com película plástica
de PVC. Agitando manualmente, este conteúdo foi despejado sobre papel-filtro (Quanty,
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Brasil) com porosidade de 8 !m. A escolha do volume de amostra de 100 mL, deu-se em
decorrência de testes prévios que demonstraram que quantidades superiores ao último valor,
conduziriam ao bloqueio do papel-filtro. De qualquer forma, para melhor filtragem dos 100
mL, utilizou-se bomba a vácuo (Quimis, Modelo Q-355B, Brasil) acoplada a sistema de
filtração com copo, base de vidro sinterizado, kitasato de 500 mL e pinça.
5.2.5. ARMAZENAMENTO DOS EFLUENTES PARCIAIS
A fim de possibilitar eventuais análises posteriores, foram armazenados cerca de 100
mL de cada efluente de lavagem em pote de vidro com tampa. Para as 3 primeiras filtragens
(filtro da máquina, peneira de 500 !m e de 63 !m) os baldes recipientes foram inicialmente
dispostos sobre o agitador magnético (ver item 5.2.4), evitando a deposição das fibras, para
posteriormente retirar manualmente o volume a armazenar, com o próprio pote de vidro.
Para a última filtragem (100 mL em papel-filtro de 8 !m), o efluente final foi transferido
diretamente do kitasato para o pote de vidro. Assim, cada lavagem executada rendeu 4
armazenagens de efluentes:
a) após a passagem pelo filtro da mini lavadora (fibras < 1 mm);
b) após a passagem pelo filtro e peneira de 500 !m (fibras < 500 !m);
c) após passagens pelo filtro e peneiras de 500 !m e 63 !m (fibras < 63 !m);
d) após a passagem pelo filtro, peneiras de 500 !m e 63 !m e papel-filtro de 8 !m
(fibras < 8 !m).
Ressalta-se que, não obstante a porosidade dos materiais filtrantes ter sido
considerada como fator limitante das dimensões de fibras retidas e filtradas, é possível e até
provável que esta limitação não seja absoluta. Em outras palavras, fibras de menores
dimensões que os poros dos materiais filtrantes (i.e. filtro, peneiras e papel-filtro) podem ter
ficado retidas nestes em função do bloqueio dos poros. Analogamente, fibras de maiores
dimensões podem ter ultrapassado o limite dos materiais filtrantes, em função, por exemplo,
da pressão exercida durante as filtragens. De qualquer forma, é esperado que as classes
retidas sejam majoritariamente guiadas pela porosidade dos materiais filtrantes.
5.2.6. EMBORCAÇÃO E PESAGEM DAS FIBRAS
Após as filtragens de cada efluente, o filtro da mini lavadora e as duas peneiras de
aço foram emborcados para pesagem das fibras retidas. Neste procedimento, cada
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dispositivo de filtragem foi enxaguado separadamente com água destilada sobre recipiente
limpo. O volume resultante deste enxágue (emborcação) foi então filtrado com bomba a
vácuo sobre papel-filtro de 8 !m, previamente seco em estufa (ver item 5.1.3) a 60º C até
atingir peso constante (overnight).
Os papéis-filtro resultantes das emborcações do filtro da lavadora, peneira de 500 !m
e peneira de 63 !m e aquele resultante da filtragem final de 100 mL sobre papel-filtro de 8
!m (ver item 5.2.4), eram então secos em estufa e pesados sob o mesmo procedimento. O
cálculo da diferença entre os valores secos dos papéis-filtro, com e sem as fibras indicou a
quantidade, em miligramas, da fibras liberadas nas lavagens. Estes valores foram analisados
em sua totalidade e por classes de tamanho:
a) fibras maiores, retidas pelo filtro da mini lavadora (> 1 mm);
b) fibras retidas pela peneira de 500 !m (1 mm < fibras % 500 !m);
c) fibras retidas pela peneira de 63 !m (500 !m < fibras % 63 !m);
d) fibras retidas pela peneira de 8 !m (63 !m < fibras % 8 !m).
A divisão da quantidade total de fibras desprendidas pelo peso seco do artigo têxtil
indicou o percentual de massa liberada para cada peça de vestuário. Vale aqui a mesma
ressalva sobre o limite da dimensão das fibras retidas e filtradas que podem ser
influenciadas, por exemplo, pela pressão exercida durante a filtragem e obstrução dos poros
dos filtros (ver item 5.2.5).
5.2.7. CONTAMINAÇÃO DE FIBRAS
Medidas preventivas para evitar a contaminação de fibras provenientes do ar foram
tomadas conforme método utilizado por Lusher et al. (2014). Desta forma, todos os
recipientes e equipamentos foram cobertos quando não estavam em uso e lavados com água
destilada, a cada nova utilização. Analogamente, superfícies de bancada foram limpas com
álcool e mãos e antebraços dos indivíduos presentes no laboratório lavados com água
corrente. Finalmente, antes de dar início ao conjunto de 10 lavagens a que seria submetido
cada artigo têxtil, a lavadora foi acionada para uma lavagem completa, baseada em
metodologia utilizada por Browne et al. (2011) e em seguida inspecionada. Se necessário,
novas lavagens foram executadas, até que não houvesse fibras visíveis em seu interior.
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5.3. CONTAGEM DAS FIBRAS
5.3.1. PRÉ-TESTES COM CÂMARA DE NEUBAUER E GOTA SECA SOBRE LÂMINA
Pelo acúmulo de fibras sobre os papéis-filtro, não foi possível realizar a contagem
das partículas observando-as em microscópio. Dessa forma optou-se por utilizar a
metodologia para contagem de células ou partículas em câmara de Neubauer ou
hemacitômetro (Figura 16 a).
Figura 16- Câmara de Neubauer: (a) vista completa; (b) ranhuras referentes a cada câmara.

(a)

(b)

Fonte: (a) LABOROPTIK (2017) e (b) CELOROMICS (2017)

A câmara de Neubauer consiste em duas divisões centrais com uma câmara superior,
outra inferior, onde encontram-se ranhuras que permitem a delimitação de um espaço para
contagem de partículas por volume. Cada câmara (3 $ 3 mm) é separada em 9 quadrantes (1
$ 1 mm), subdivididos em diferentes marcações (Figura 16 b). Os quadrantes identificados
como ‘A’ são formados por 16 quadrados (0,25 $ 0,25 mm) e servem para contagem de
concentrações menores. O quadrante identificado como ‘B’ é formado por 25 quadrados
contendo 16 quadrados cada (0,05 $ 0,05 mm), totalizando 400 quadrados. Este último é
utilizado para contagem de concentrações maiores (BASTIDAS, 2016). Ambos os tipos de
quadrantes foram considerados na quantificação das fibras dos efluentes de lavagem.
Pela colocação de uma lamínula centralizada sobre a câmara de Neubauer
(Laboroptik, Inglaterra), cria-se uma profundidade de 0,1 mm. Desta forma, parte do
efluente resultante da passagem pelo filtro da lavadora, na primeira réplica de cada lavagem
de cada artigo (CO, PAC, PES, PA), foi inicialmente agitado para homogeneização das
fibras desprendidas. Com pipetador automático (Eppendorf, Alemanha) foram retirados 10
!L desta solução e inseridos por capilaridade entre a lamínula e a câmara, tomando o
cuidado para não formar bolhas que comprometessem o cálculo das concentrações. A
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câmara era então posicionada para análise microscópica através de microscópio biológico
(Leica, modelo BME, Alemanha) acoplado a videocâmara de captação digital de imagens
(Sony, Color Video Camera ESWAVEHAD, modelo 55C-DC93-P, China). As ampliações
corresponderam a 128, 320, 640, 1280 e 2016 vezes. As imagens captadas foram
processadas pelo sistema Video Analyser 2000 code 250 (Mesdan, Itália) (Figura 17).
Figura 17 – Sistema Video Analyser. Estéreo-microscópio (à direita), microscópio biológico (à esquerda).

"
Fonte: MESDAN (2016).

Uma vez focalizados os quadrantes, as imagens eram salvas e procedia-se com a
contagem do número de partículas por quadrado. No caso do quadrante ‘A’, consideravamse os 16 quadrados do quadrante superior esquerdo. No caso do quadrante ‘B’,
consideravam-se os 16 quadrados contidos no primeiro quadrado de 25, no canto superior
esquerdo. Quando encontradas as partículas, procedia-se com o cálculo relativo à
concentração da câmara, conforme (Equação 4), onde ‘Np’ refere-se ao número de
partículas contadas e ‘ac’ à área contada. Ao término do cálculo, a concentração seria
extrapolada de 10 !L para o volume total de lavagem.
Concentração da Câmara de Neubauer = Np ÷ ac (mm2) ÷ 0,1

(Equação 4)

A fim de evitar erros de contagem, procedeu-se com o método de contagem
bustrofédico, que consiste em linhas alternadas, da esquerda para a direita e da direita para a
esquerda. Para evitar a contagem duplicada das partículas, considerou-se que não seriam
contadas as que estivessem sobre as linhas superior e direita de cada quadrante.
Analogamente, evitando contagens de partículas não fibrosas, optou-se por elaborar leituras
na câmara de Neubauer em condições que possibilitassem a comparação do número de
partículas. Desta forma, foram estabelecidas as seguintes leituras:
a) da câmara com lamínula sem líquido;
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b) da câmara com lamínula contendo água potável da rede de abastecimento
(SABESP, 2017);
c) da câmara com lamínula contendo a água proveniente da descontaminação da
máquina.
Os resultados obtidos a partir destas 3 leituras foram comparados àqueles obtidos a
partir do efluente de lavagem, para confiabilidade do método.
Alternativamente, caso não fosse possível visualizar as fibras na câmara de
Neubauer, optou-se por realizar análise em gota seca sobre lâmina. Esta última ocorreu
então através do gotejamento de 10 µL do efluente resultante da passagem pelo filtro da
lavadora, na primeira réplica de cada lavagem de cada artigo (CO, PAC, PES, PA),
utilizando pipetador automático (Eppendorf, Alemanha) em lâmina de vidro (26 $ 76 $ 1
mm) previamente limpa e seca sobre placa aquecedora do agitador magnético (Ika, Modelo
C-MAG H7 S1, Alemanha), a 60º C. Após a secagem, as lâminas foram analisadas no
mesmo sistema Video Analyser 2000 code 250 (Mesdan, Itália) para quantificação das fibras
no volume de 10 µL e extrapolação para quantidade por litro e pelo volume total da lavadora
(corresponde à quantidade de fibras que cada artigo liberou na lavagem).
5.3.2. PRÉ-TESTES COM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
Além dos testes com câmara de Neubauer e gota seca sobre lâmina, para visualização
das fibras, optou-se por utilizar microscópio eletrônico de varredura da marca LEO Electron
Microscopy/Oxford (Modelo: Leo 440i, Cambridge/Inglaterra).
Novamente 10 µL do efluente resultante da passagem pelo filtro da lavadora, na
primeira réplica de cada lavagem de cada artigo (CO, PAC, PES, PA) foram pipetados sobre
lâmina de vidro (26 $ 76 $ 1 mm) previamente limpa e seca. As lâminas com a gota foram
então secas sobre placa aquecedora do agitador magnético (ver item 5.2.4) a 60º C. Em
seguida, foram posicionadas em ‘stubs’ (dispositivos metálicos circulares, fixados em
‘holder’, que são dispositivos metálicos capazes de comportar todas as amostras), sobre fitas
dupla-faces de carbono condutoras de corrente elétrica, cobertas com ouro e carbono
(máquina Sputter Kolter Modelo K550 marca EMITECH) (CATTANI, 2016). Finalmente,
foram levadas ao microscópico (estéreo microscópio – lupa – câmera Leica e microscópio
Zeiss), software Las Core (Leica Application Suite), com resolução das imagens 2592 $
1944 pixels, para visualização das imagens. Novamente, o volume de 10 !L seria
extrapolado para o total de cada lavagem (20 L).
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5.3.3. CÁLCULOS DO NÚMERO DE FIBRAS EMITIDAS NAS LAVAGENS
Além das técnicas para contagem de fibras, optou-se por utilizar cálculos adotados
em literatura. Com base na quantidade total de fibras de uma lavagem (20 L), um destes é
proposto por Pirc et al. (2016), o qual utiliza o comprimento médio das fibras desprendidas
na lavagem (L), sua densidade linear (ou título) (T), o percentual de fibras desprendido
durante a lavagem (PFD) e a massa do artigo têxtil em questão (Martigo) (Equação 5).
Núm. de fibras por Pirc (n) = Martigo (g) $ PFD (%) ÷ 100 ÷ T (g m-1) ÷ L (m)

(Equação 5)

Para aplicação da fórmula no presente estudo, para a massa do artigo têxtil,
considerou-se o peso seco obtido na caracterização dos artigos têxteis. O percentual
desprendido foi obtido através da divisão da massa de fibras desprendidas pelo peso seco
dos artigos. O comprimento, conseguido pela média da medição de 10 fibras aleatórias,
visualizadas a partir dos materiais filtrantes de cada primeira lavagem, com detergente,
primeira réplica, totalizando 30 medições (10 para filtro, 10 para peneira de 500 µm e 10
para a de 63 µm), em microscópio biológico (ver item 5.3.1). Finalmente, o título ou
densidade linear das fibras foi obtido pela medição do diâmetro de 10 fibras aleatórias, de
cada material filtrante de cada primeira lavagem, totalizado 30 medições, pelos mesmos
aparelhos recém descritos. Pela média dos valores encontrados, procurou-se o título
correspondente, conforme relação entre diâmetro e título das fibras sintéticas encontrada em
literatura (Tabela 7). Em função de o CO ser uma fibra natural e, desta forma, possuir
variações de diâmetro ao longo do seu comprimento, seriam necessários testes específicos
para obter seu título, pelo aparelho Micronaire. Desta forma, esta fibra natural foi excluída
da estimativa de unidades pelo cálculo proposto por Pirc et al. (2016).
Tabela 7 – Relação entre diâmetro e título das fibras de PAC, PES e PA.

a

PAC (!m)

PES (!m)

PA (!m)

Título (dtex)a

10,7
15,2
18,7
21,6
24,2

10,1
14,3
17,5
20,2
22,6

11,1
15,7
19,3
22,3
24,9

1,1
2,2
3,3
4,4
5,5

Dtex refere-se à massa em gramas presentes em 10000 m.

Fonte: Adaptado de Maluf e Kolbe (2003).
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O outro cálculo proposto em literatura para estimar a quantidade total de fibras de
uma lavagem (20 L), é proposto por Napper e Thompson (2016) que utilizaram, além da
massa de fibras coletadas (Mfibras), sua densidade (d), raio (r) e comprimento (L) (Equação
6). Neste caso, a massa de fibras foi obtida pela diferença entre o peso seco dos papéis-filtro
vazios e com fibras retidas. A densidade foi obtida pela consulta à tabela reportada em
literatura, relativa à densidade das principais fibras têxteis (Tabela 8). O raio conseguido
pela divisão do diâmetro médio adquirido pela medição de 30 fibras aleatórias, explicado
anteriormente para o cálculo proposto por Pirc et al. (2016). O comprimento, pelo mesmo
método.
Núm. de fibras por Napper (n) = Mfibras (mg) ÷ d (mg mm-3) ÷ & ÷ r2 (mm) ÷ L (mm)

(Equação 6)

Tabela 8 – Densidade das fibras (mg mm-3)
Fibra

Densidade (mg mm-3)

CO

1,54

PAC

1,14 – 1,17

PES

1,34 – 1,39

PA

1,13 – 1,14

Fonte: Adaptado de Maluf e Kolbe (2003).

5.4. EXTRAPOLAÇÃO DOS RESULTADOS
Em relação aos valores das fibras emitidas em lavagens domésticas, esses dados
foram transpostos e extrapolados com aqueles do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas) referentes ao número de domicílios brasileiros com lavadora de roupas, por
região e estado. Conforme séries estatísticas obtidas do site IBGE (2011), 31.250.000
domicílios ou 50,99 % em números relativos declararam possuir máquinas de lavar roupas
no Brasil. Considerando uma média nacional de 3,5 lavagens por semana (DUPONT, 2013)
e uma lavadora para cada domicílio, os dados foram extrapolados para uma estimativa
nacional de potencial de fibras liberadas em efluentes de lavagem doméstica. Analogamente,
com base no consumo mundial para as fibras sintéticas e natural de CO, foram realizadas
estimativas de fibras liberadas em lavagens domésticas em nível mundial.
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Ainda neste sentido, não obstante menos da metade da água de esgoto coletada no
Brasil seja tratada (BRASIL, 2016), extrapolou-se os valores de fibras emitidas em
lavadoras domésticas para fibras emitidas em efluentes de esgoto, após tratamento. Para
tanto assumiu-se que:
a) 100 % do esgoto doméstico proveniente de máquinas de lavar é tratado;
b) eficiência média de remoção de fibras de 96,57 % nas plantas de tratamento
(TALVITIE; HEINONE, 2014).
5.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS
À exceção das medidas de diâmetro e comprimento das fibras, referentes aos
cálculos para conversão de massa em unidades, todos os dados computados no mínimo em
triplicata, foram analisados estatisticamente, calculando média (Equação 7), desvio padrão
(Equação 8) e coeficiente de variação (Equação 9).

x = !x n
s=

" (x ! x)

2

n !1

C.V .(%) =

(Equação 7)

s
!100
x

(Equação 8)

(Equação 9)

Onde ‘n’ representa o número de amostras em cada teste e ‘x’, cada valor
determinado no teste.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ARTIGOS DE VESTUÁRIO
Os resultados referentes às características dos artigos de vestuário de CO, PAC, PES
e PA são apresentados nas Tabelas 9 a 14 e serão brevemente discutidos nesta parte inicial
dos resultados. Mais adiante, com a exposição dos valores finais dos experimentos, algumas
destas informações serão exploradas para racionalizar possíveis causas de desprendimento
das fibras, relacionadas às características têxteis.
6.1.1. ESCOLHA DOS ARTIGOS TÊXTEIS
A escolha por artigos de vestuário em malha, frente a outros tipos de têxteis, se deu
em função de os primeiros serem bastante relevantes neste setor. Nesse sentido, dados
apontam que, apenas no Brasil, em 2014, foram produzidas cerca de 9 bilhões de peças
confeccionadas, das quais pelo menos 5 bilhões referiram-se a artigos de vestuário e 3 destes
últimos, a artigos em malha (INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL,
2015). Frente à necessidade por fibras sintéticas para classificação como microplásticos,
optou-se por testar as mais relevantes em termos de consumo nacional e internacional: PAC,
PES e PA (INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 2015;
OERLIKON, 2010). Não obstante a origem natural do CO, esta composição foi incluída nos
experimentos como parâmetro de comparação, uma vez que representa, individualmente, a
fibra têxtil de maior consumo no Brasil e no mundo (FAO-ICAC, 2013; INSTITUTO DE
ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 2015). Em relação aos tipos de fios que
comporiam estes artigos, optou-se, sempre que possível, por aqueles fiados, elaborados a
partir de fibra cortada, uma vez que lidariam com um maior desprendimento durante as
lavagens (MCINTYRE, 2005; ST LAURENT et al., 2007). Ainda que esta não seja a forma
predominante na produção de fibras sintéticas (CARR, 2017), dados atuais apontam que
detém cerca de 40 % da fatia de mercado (OERLIKON, 2010).
A partir da escolha das características gerais dos artigos de vestuário, decidiu-se que
cada composição (CO, PAC, PES e PA) apresentaria uma tonalidade forte e distinta das
demais. Desta forma, 5 peças de mesma composição e características foram adquiridas: 1
para caracterização do artigo, 2 para duplicata dos experimentos com detergente e 2 para
duplicata sem detergente. Além das características pré-determinadas, procurou-se, sempre
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que possível, adquirir camisetas masculinas, tamanho grande e de modelagem próxima.
Quando não possível, foram adquiridas as mais similares. Desta forma, cada artigo têxtil
utilizado nos experimentos foi caracterizado em seus parâmetros de peça confeccionada,
tecido, fio e fibra. Isto possibilitou não apenas sua identificação, mas a averiguação de
diferenças que pudessem influenciar na liberação das fibras durante as lavagens.
6.1.2. PEÇAS CONFECCIONADAS
As características das peças confeccionadas, ou seja, marca, país de origem, cor,
modelo, tamanho, composição, peso seco e medidas, de 1 a 11, (conforme Figura 6) são
apresentadas na Tabela 9.
Tabela 9 – Características levantadas, considerando os artigos como um todo.
a

CO

PAC

PES

PA

marca

Hering

Aquarella

Sjons

Rohling

país de origem

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

cor

azul

amarelo

preto

verde

modelo

camiseta masculina

blusa feminina

camiseta masculina

camiseta masculina

Características

tamanho

G

M

G

G

composição

100 % CO

100 % PAC

100 % PES

100 % PA

peso seco (g)

145,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

240,00 ±0,00 (CV 0,00 %)

178,33 ± 2,89 (CV 1,62 %)

148,33 ± 5,77 (CV 3,89 %)

medida 1 (cm)

14,00

11,50

12,00

17,00

medida 2 (cm)

49,00

44,00

55,00

53,00

medida 3 (cm)

52,50

48,50

52,00

54,00

medida 4 (cm)

24,50

17,00

26,00

24,50

medida 5 (cm)

22,00

58,00

26,00

21,00

medida 6 (cm)

17,50

8,00

15,00

20,00

medida 7 (cm)

23,50

19,50

21,00

21,00

medida 8 (cm)

46,50

52,00

43,00

52,50

medida 9 (cm)

41,00

38,00

44,50

49,0

medida 10 (cm)

69,00

54,00

71,00

64,50

medida 11 (cm)

72,00

56,00

73,00

69,00

a

Medidas 1 a 11 referem-se à Figura 6 (ver item 5.1.2) e às seguintes medições: (1) comprimento do ombro,
(2) tórax/busto, (3) cintura externa (na borda inferior), (4) cava, (5) comprimento total manga (incluindo
punho, se houver), (6) abertura da barra da manga, (7) gola, (8) largura de ombro a ombro, (9) largura das
costas, (10) comprimento total traseiro, (11) comprimento total dianteiro.
Fonte: A própria autora.

Neste sentido, em relação ao modelo do artigo, não obstante o padrão foi
estabelecido como camiseta básica masculina, tamanho grande (G), para a composição PAC,
houve necessidade de adaptação por indisponibilidade no mercado. Desta forma, esta última
foi constituída por blusa feminina, tamanho médio (M), onde a mudança em relação ao
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padrão é percebida especialmente nas medidas 5 e 6, relativas ao comprimento total da
manga e abertura da barra da manga.
Ainda em relação aos dados da Tabela 9, após a coleta das composições indicadas
nas etiquetas para cada artigo, foram realizados testes de FTIR para confirmar estas
informações. Neste sentido, as Figuras 18 a 21 mostram a similaridade dos espectros
obtidos das fibras dos experimentos (espectros superiores, em cada figura), com aqueles dos
padrões armazenados na biblioteca do equipamento (espectro inferiores, em cada figura).

Figura 18 – FTIR de amostra de camiseta de CO comparado com os padrões da biblioteca do aparelho (CO
sem mercerizar – espectro central e CO mercerizado – espectro inferior).

Fonte: Leonardi (2016).
Figura 19 – FTIR de amostra de blusa de PAC (‘amarelo’) comparada com o padrão da biblioteca do aparelho.

Fonte: Leonardi (2016).
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Figura 20 – FTIR de amostra de camiseta de PES (‘preto’) comparado com o padrão da biblioteca do aparelho.

Fonte: Leonardi (2016).
Figura 21– FTIR de amostra de camiseta de PA (‘verde’) comparado com o padrão da biblioteca do aparelho.

Fonte: Leonardi (2016).

6.1.3. TECIDO
Para as características do tecido de cada peça confeccionada, as informações de
gramatura, regain, espessura, carreiras e colunas são apresentadas na Tabela 10.
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Tabela 10 – Características levantadas, considerando o tecido dos artigos têxteis.
Características
gramatura
(g m-2)
regain
(%)
espessura
(mm)
carreiras
( n cm-1)
colunas
( n cm-1)

CO

PAC

PES

PA

169,61 ± 4,27 (CV 2,52 %)

305,45 ±8,90 (CV 2,92 %)

185,83 ± 3,66 (1,97 %)

158,77 ± 1,90 (CV 1,20 %)

5,81 ± 0,70 (CV 11,99 %)

0,83 ± 0,01 (CV 1,26 %)

0,50 ± 0,03 (6,55 %)

2,87 ±0,18 (CV 6,42 %)

0,51 ± 0,01 (CV 1,63 %)

1,38 ± 0,02 (CV 1,29 %)

0,45 ± 0,01 (CV 2,88 %)

0,47 ± 0,01 (CV 2,76 %)

19,40 ± 0,55 (CV 2,82 %)

9,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

23,40 ± 0,55 (CV 2,34 %)

24,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

14,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

6,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

15,80 ± 0,45 (CV 2,83 %)

17,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

Fonte: A própria autora.

Neste caso, o regain calculado no presente trabalho foi comparado aos valores
reportados em literatura, conforme Tabela 11.
Tabela 11 – Regain das fibras.
Fibra

Regain (%)

CO

8,5 – 10,5

PAC

1,0 – 1,5

PES

0,4

PA

2,5 - 5

Fonte: Adaptado de Maluf e Kolbe (2003).

Para PES e PA, os percentuais de umidade recuperada dos ensaios (Tabela 11)
foram condizentes com aqueles esperados. Para PAC, apenas os regains de 4 corpos-deprova foram utilizados em função de um deles ter sido muito divergente dos demais. A
média dos 4 corpos-de-prova finais, apesar de não idêntica à referência da literatura, foi
considerada similar. Finalmente, em relação ao CO, o percentual de umidade recuperada
apresentou um valor bastante inferior ao esperado. Neste caso, a fim de detectar possíveis
acabamentos que pudessem ter sofrido alterações após a lavagem, o regain foi determinado
também após 10 sucessivas lavagens com detergente. O resultado (5,94 % ± 0,12 - CV 2,03
%) mostrou valores muito similares aos anteriores à lavagem (5,81 % ± 0,70 - CV 11,99 %),
indicando que, caso haja algum acabamento nesta composição, o mesmo se manteve após 10
sucessivas lavagens com detergente.
Ainda em relação às características dos tecidos, a Tabela 12 apresenta a imagem
com aumento de 10 vezes para cada um, com lado direito e avesso, a descrição do tipo de
ligamento e sua representação gráfica.
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Tabela 12 – Características levantadas, considerando o ligamento dos tecidos.
Descrição

CO

PAC

PES

PA

meia malha de trama
simples (jersey)

malha de trama tipo
rib 1 $ 1

meia malha de trama
simples (jersey)

meia malha de trama com
fang e não trabalha

Lado Direito
Técnico

Lado Avesso
Técnico

ligamento

Representação
a
do ligamento

a

Na representação dos ligamentos um ponto simples representa uma agulha, uma sequência de agulhas na
horizontal representa uma carreira e uma sequência de agulhas na vertical, uma coluna. Um círculo em volta do
ponto representa uma laçada completa. Um ‘v’, representa um fang. Um traço, representa um ‘não trabalha’.
Para a estrutura tipo rib, as agulhas e malhas são dispostas na diagonal, em fileiras duplas.
Fonte: Apenas as imagens de representação do ligamento foram adaptadas de Spencer (2001). O restante foi
elaborado pela autora (aumento de 10 vezes).

6.1.4. FIO
As informações relativas aos fios das 4 composições são apresentadas na Tabela 13:
tipo, densidade linear, torções, sentido e número de filamentos.
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Tabela 13 – Características levantadas, considerando o fio dos artigos têxteis.
Características

CO

PAC

PES

PA

tipo de fio

fiado

fiado

fiado

filamento

22,42 ± 0,87 (CV 3,86 %)

58,34 ± 1,36 (CV 2,33 %)

20,92 ± 1,03 (CV 4,94 %)

8,98 ± 0,27 (CV 3,05 %)

686,0 ± 23,0 (CV 3,36 %)

403,80 ± 19,09 (CV 4,73%)

767,60±30,39(CV 3,96 %)

NSAb

Z

Z

Z

NSAb

NSAb

NSAb

NSAb

63,00 ± 2,65 (CV 4,20 %)

densidade
linear (Tex)
torções
(TPM)
sentido da
torção
número de
filamentosa

c

a

Número de filamentos para o fio multifilamentos. b Não se aplica. c Neste caso a variabilidade pode ter sido
ocasionada por algum erro metodológico ou por fios com perda de filamentos.
Fonte: A própria autora.

Assim como para a blusa de PAC que saiu do modelo pré-estabelecido de peça
confeccionada, os fios das peças elaboradas com PA só foram encontrados no mercado
compostos por filamentos, desta forma, esta foi a diferença em relação aos demais. Assim,
para os 3 tipos de fios fiados (CO, PAC e PES), não houve determinação de número de
filamentos. Por outro lado, para o único caso de fios de filamentos (PA), não houve
determinação do número de torções por metro (TPM), tampouco do sentido da torção, uma
vez que fios deste tipo praticamente não passam pelo processo de torção (MOGAHZY,
2009). Ainda em relação à PA, foi possível verificar que os fios de cada carreira eram
formados, por monofilamentos (1 único) ou, alternativamente, por multifilamentos (Figura
22). Neste sentido, os primeiros compunham as carreiras composta por 3 pontos ‘não
trabalha’ e 1 laçada completa (Tabela 12). Todos os outros tipos de carreira eram compostas
por fios multifilamentos.
Figura 22 – Fios de PA: acima, multifilamentos, abaixo monofilamento.

Fonte: A própria autora.
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6.1.5. FIBRA
Finalmente, para a única caracterização relativa às fibras, o valor do comprimento
médio, desvio padrão e coeficiente de variação, são reportados na Tabela 14.
Tabela 14 – Características levantadas, considerando as fibras dos artigos têxteis..
Características

CO

PAC

PES

PA

comprimento das
fibras (cm)

1,70 ± 0,54 (CV 31,62 %)

4,00 ± 0,00 (CV 0,00 %)

3,50 ± 0,00 (CV 0,00 %)

NSAa

a

Não se aplica.

Fonte: A própria autora.

Ressalta-se neste caso que, em se tratando de fibras manufaturadas sintéticas, a PA,
constituída por filamentos, não teve medida de comprimento de fibras. Por outro lado, para
os artigos de PAC e PES, houve medida da fibra cortada e o tamanho não variou.
Finalmente, para a fibra natural (CO), a variação de comprimento médio (1,70 ± 0,54 - CV
2,03 %) consistiu nas medidas de:
a) 1 fibra com cerca de 1 cm;
b) 6 fibras com cerca de 1,5 cm;
c) 2 fibras com cerca de 2 cm;
d)1 fibra com cerca de 3 cm.
6.2. EXPERIMENTOS DAS LAVAGENS
6.2.1. ANÁLISE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO
As análises da condutividade elétrica e pH da água, bem como das temperaturas
medidas nos respectivos equipamentos, foram registradas para todos os dias dos
experimentos e são apresentadas, resumidamente na Tabela 15.
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Tabela 15 – Análises de condutividade elétrica e pH da água da rede de abastecimento.
Composição

Detergente

não
CO
sim
não
PAC
sim
não
PES
sim
não
PA
sim

Réplica

Condutividade
elétrica
(!S cm-1)

Temperatura
(º C)

1

126,9 a 137,5

2

129, 8 a 131,8

1
2

e

pH

Temperatura
(º C)

27,3 a 29,3

6,9 a 7,5

27,0 a 28,9

25 a 26,6

6,9 a 7,4

25,3 a 26,4

107,6 a 108,8

26

7,0 a 7,4

25,4 a 25,9

108,5

23,5 a 24,8

7,4 a 7,5

23,1 a 24,8

1

110,4 a 114,2

20,5 a 23,9

7,4

21,4 a 23,0

2

109,6 a 110,4

18,2 a 23

7,4 a 7,6

17,4 a 22,7

1

108,2 a 109,2

26,3 a 26,8

7,4 a 7,5

25,7 a 26,7

2

107,8 a 109,1

27,0 a 27,4

7,4 a 7,5

26,5 a 26,7

1

108,5 a 113,3

18,5 a 22,0

7,1 a 7,6

17,5 a 21,5

2

113,5 a 114,0

22,8 a 25,0

7,4 a 7,6

22,5 a 23,2

1

108,2

26,7 a 27,2

7,5 a 7,7

26,2 a 26,9

27,8 a 29,2

7,3 a 7,4

27,2 a 28,8

19 a 21,3

7,3 a 7,5

20,6 a 21,1

2

113,0 a 114,2

1

124,1 a 147,1
b

a
c

2

89,5 a 142,8

26

7 a 7,3

25,4 a 25,9

1

114,2 a 127,8

26,7 a 26,8

7,4 a 7,8

26,3 a 27,2

2

d

26,0 a 26,8

7,4 a 7,5

25,0 a 26,8

138,9 a 168,4

f

a

O valor de 147,1 correspondeu às lavagens 1 e 2 da camiseta de PA, sem detergente, réplica 1. b O valor de
89,5 correspondeu às lavagens 6 a 10 da camiseta de PA sem detergente, réplica 2. c O Valor de 142,8
correspondeu às lavagens 1 a 5 da camiseta de PA sem detergente, réplica 2. d O valor de 168,4 correspondeu
às lavagens 8 a 10 da camiseta de PA com detergente, réplica 2. e Temperatura medida pelo medidor de
condutividade. f Temperatura medida pelo medidor de pH.
Fonte: A própria autora.

Considerando as variações das propriedades dentro de cada fibra, o pH se manteve
entre o mínimo de 6,9 e o máximo de 7,8, valores bastante próximos, mesmo com variações
de temperatura entre 17,4º C e 28,9º C. Por outro lado, em se tratando da condutividade
elétrica, o valor mínimo registrado foi de 89,5 !S cm-1 e o máximo de 168,4 !S cm-1, com
temperaturas variando entre 18,2º C e 29,3º C. Neste caso, analisando as condutividades a
partir da variação dentro de uma mesma réplica, os valores mais discrepantes compreendem:
124,1 !S cm-1 a 147,1 !S cm-1 para a lavagem da primeira réplica da camiseta de PA, sem
detergente; 89,5 !S cm-1 a 142,8 !S cm-1 para a lavagem da segunda réplica da camiseta de
PA sem detergente; 138,9 !S cm-1 a 168,4 !S cm-1 para a segunda réplica da camiseta de PA
com detergente. Desta forma, apenas a água para lavagem do artigo de PA apresentou
maiores variações de condutividade elétrica e mais adiante, com a exposição dos resultados
dos experimentos de lavagem, poderá indicar uma possível influência da água na liberação
das fibras.
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6.2.2. ESCOLHA DOS PARÂMETROS DE LAVAGEM
Em relação aos parâmetros mecânicos de lavagem, optou-se por analisar a influência
temporal de 10 sucessivas lavagens. Considerando que a vida útil de uma peça de vestuário
pode ser estimada em cerca de 40 lavagens (AGARWAL; KOEHL; PERWVELZ, 2011),
ainda que este número seja relativo, o experimento desenvolveu-se no primeiro quarto da
vida útil do artigo. Além do mais, a utilização de amostras novas (sem lavagens domésticas,
nem utilização prévias) permitiu a avaliação da ação mecânica sobre artigos novos e lavados
domesticamente.
Sobre os parâmetros químicos, optou-se por verificar a influência da presença de
detergentes domésticos no desprendimento das fibras. Primeiramente, há que se considerar a
importância fundamental que este tipo de produto desempenha nas lavagens para dissolução
e remoção da sujeira (ST LAURENT et al., 2007). Em segundo lugar, tomando notadamente
por base a metodologia desenvolvida por Browne et al. (2011) ocorre a necessidade de
investigar seu efeito no desprendimento das fibras. Nesse sentido, os próprios autores
sugerem a exploração desta questão, uma vez que, por problemas com o papel-filtro, suas
lavagens foram elaboradas sem a presença de quaisquer tipos de detergentes.
6.2.3. QUANTIFICAÇÃO DAS FIBRAS EMITIDAS NAS LAVAGENS
Em relação às massas de fibras computadas no presente trabalho, ainda que o
planejamento inicial fosse utilizar os valores retidos em todos os materiais filtrantes (filtro
da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 !m e papel-filtro de 8 !m), esta condição
teve de ser alterada. Isto é, não foi possível considerar a massa de fibras retidas na última
filtragem pois, o volume reduzido de 100 mL (ver item 5.2.4), aliado ao tamanho das fibras,
muito possivelmente entre 63 !m e 8 !m, conduziram a erros de gravimetria onde, alguns
papéis-filtro indicavam massas negativas. Desta forma, deste ponto em diante, as massas de
fibras foram consideradas apenas oriundas das filtragens em filtro da lavadora, peneira de
500 !m e peneira de 63 !m. De qualquer forma, a visualização dos papéis-filtro referentes à
última filtragem (8 !m) de cada lavagem, indicaram a presença de fibras possivelmente
entre 63 !m e superiores a 8 !m (Figura 23), sugerindo ainda que o líquido que passou por
essa filtragem possa conter fibras de dimensões inferiores a 8 !m, até materiais de escala
nanométrica, conforme apontado por autores anteriores (GESAMP, 2016).
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Figura 23 – Imagem do papel-filtro (8 !m) referente à filtragem final de 100 mL da primeira réplica da
primeira lavagem da camiseta de PES, sem detergente.

Fonte: A própria autora.

6.2.3.1. ALGODÃO
Para lavagens com artigos de CO, sem detergente, um único processo desprendeu de
9,0 mg a 80,0 mg de massa de fibras por lavagem, com uma perceptível tendência a maiores
valores nos primeiros processos e queda ao longo do tempo (Figuras 24 a e b). Em relação
aos diferentes materiais usados para as filtragens (filtro da lavadora, peneira de 500 µm e de
63 µm), a ordem de retenção de massa foi maior para o filtro da lavadora, seguido pela
peneira de 63 µm e finalmente pela peneira de 500 µm (Figuras 24 c e d). Considerando 10
lavagens sucessivas, sem detergente, o total desprendido para a camiseta de CO foi de 284,8
mg (0,20 % em relação ao peso seco do artigo, de 145,00 g) para a primeira réplica e 286,5
mg (0,20 %) para a segunda. Não obstante a proximidade dos valores referentes a 10
lavagens, considerando as lavagens individualmente, as réplicas apresentaram resultados
com divergências, sendo estas maiores entre as primeiras lavagens.
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Figura 24 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de CO: (a) e (c) Réplica (RP) 1, sem detergente
(SD); (b) e (d) Réplica 2, sem detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

Já em relação aos processos de artigos de CO com detergente, houve o mesmo
comportamento de queda ao longo de 10 sucessivas lavagens (Figura 25 a e b), com um
desprendimento entre 11,7 mg e 46,4 mg. Neste caso, para ambas as réplicas, o padrão de
queda ao longo do tempo foi similar, ainda que para a segunda houve mais valores mais
baixos seguidos de pequenos picos. Também para as lavagens com detergente o filtro da
lavadora foi o material que mais reteve massa de fibras, seguido pela peneira de 63 µm e
pela de 500 µm (Figura 25 c e d). Considerando o conjunto de 10 sucessivas lavagens, o
desprendimento das fibras totalizou 231,6 mg (0,16 %) na primeira réplica e 245,6 mg (0,17
%) na segunda. Na comparação entre lavagens com e sem detergente, as massas
desprendidas a partir de lavagens com detergente foram menores em relação àquelas sem o
produto.
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Figura 25 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de CO: (a) e (c) Réplica (RP) 1, com detergente
(CD); (b) e (d) Réplica 2, com detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

6.2.3.2. ACRÍLICO
Para lavagens de artigos de PAC sem detergente, a massa emitida foi de 14,3 mg a
47,1 mg (Figuras 26 a e b). Por classe de tamanho, também para peças desta composição, o
filtro da lavadora foi o maior retentor de fibras (Figuras 26 c e d). Neste caso também a
peneira de 63 µm apresentou, majoritariamente, massas desprendidas maiores ou iguais a da
peneira de 500 µm. Ainda em relação às lavagens sem detergente, considerando 10
sucessivas, o total desprendido na primeira réplica foi de 307,8 mg (0,13 % sobre o peso
seco do artigo, de 240,00 g) e na segunda de 228,0 mg (0,09 %). Considerando os valores de
massa de blusas de PAC, em 10 sucessivas lavagens sem detergente, houve uma diferença
de cerca de 80 mg entre a massa total liberada entre uma réplica e outra, o que pode ter sido
causado por alguma diferença não notável entre os 2 artigos lavados ou, alternativamente,
alguma obstrução na parte interna da lavadora. Variações na qualidade da água estão
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descartadas, já que condutividade elétrica e pH foram similares em ambas as réplicas
(Tabela 15).
Figura 26 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PAC: (a) e (c) Réplica (RP) 1, sem detergente
(SD); (b) e (d) Réplica 2, sem detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

Por outro lado, considerando as lavagens com detergente, houve um desprendimento
de 12,2 mg a 31,8 mg (Figuras 27 a e b) com tendência de diminuição de massa ao longo de
10 sucessivas lavagens. Neste sentido, em termos gerais, houve maior retenção de fibras no
filtro, com um comportamento em relação às peneiras, diferente entre réplicas, ainda que os
valores de desprendimento estejam bem próximos (Figuras 27 c e d). Considerando 10
sucessivas lavagens, para a primeira réplica foram desprendidos 178,6 mg (0,07 %) e para a
segunda 196,1 mg (0,08 %). Ambos os valores são inferiores aos das lavagens sem
detergente, denotando uma possível influência deste tipo de produto. Em relação a todas as
réplicas de blusas de PAC, tanto com, quanto sem detergente, o desprendimento de massa
parece ser menor na primeira lavagem do que nas imediatas subsequentes. Em seguida, há
um decréscimo da massa, similar ao ocorrido nas lavagens com artigos de CO.
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Figura 27 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PAC: (a) e (c) Réplica (RP) 1, com detergente
(CD); (b) e (d) Réplica 2, com detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

6.2.3.3. POLIÉSTER
Em relação às lavagens realizadas com artigos de PES, sem detergente, os valores
desprendidos foram de 4,8 mg a 26,2 mg. Nestes casos, houve a mesma tendência de queda
na massa de fibras desprendidas, da primeira à décima lavagem (Figuras 28 a e b).
Considerando as classes de fibras, também para as lavagens de camisetas de PES sem
detergente, foi possível verificar maior massa retida no filtro da lavadora e na peneira de 63
µm do que na peneira de 500 µm. Entretanto, para esta composição, as fibras retidas na
peneira de 63 µm apresentaram massa superior àquelas retidas no filtro da lavadora e na
peneira de 500 µm (Figuras 28 c e d). Para as 10 lavagens consecutivas, o total
desprendido, por réplica, foi de 115,4 mg na primeira, 109,3 mg na segunda. Em relação ao
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peso seco do artigo de PES (178,33 g), os percentuais desprendidos para lavagens sem
detergente foram de 0,06 % para ambas as réplicas.
Figura 28 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PES: (a) e (c) Réplica (RP) 1, sem detergente
(SD); (b) e (d) Réplica 2, sem detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

Em se tratando de lavagens de camisetas de PES com detergente, 0,9 mg a 16,4 mg
foram emitidos por lavagem (Figuras 29 a e b), com a mesma tendência temporal de
diminuição da massa. As massas retidas no filtro da lavadora e na peneira de 63 µm também
foram mais significativas frente às da peneira de 500 µm, entretanto, contrariamente às
lavagens sem detergente, a peneira de 63 µm apresentou, em relação ao filtro, uma menor
diferença de massa (Figura 29 c e d). Analisando as 10 lavagens com detergente, em
conjunto, houve desprendimento de 49,8 mg (0,03 %) para a primeira réplica e 63,0 mg
(0,03 %) na segunda. Estes 0,03 % representam cerca da metade do percentual desprendido
nas lavagens sem detergente, denotando a maior diferença observada até o momento em
relação ao uso de detergentes.
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Figura 29 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PES: (a) e (c) Réplica (RP) 1, com detergente
(CD); (b) e (d) Réplica 2, com detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

6.2.3.4. POLIAMIDA
As lavagens com artigos de PA, conduzidas sem detergente, emitiram de 0,5 mg a
45,4 mg por processo (Figuras 30 a e b), com a tendência de queda na massa,
comportamento este já percebido para todas as outras composições. Em relação à classe de
tamanho, quando comparados à peneira de 500 µm, lavagens sem detergente mostraram a
mesma tendência de maior retenção de massa no filtro e na peneira de 63 µm, com pouca
distinção de valores entre estes últimos (Figuras 30 c e d). Somando 10 sucessivas
lavagens, os valores liberados para as camisetas de PA, sem detergente foram de 142,0 mg
para a primeira réplica e 120,0 mg para a segunda. Considerando o peso seco do artigo de
PA (148,33 g), os percentuais corresponderam a 0,10 % e 0,08 %, respectivamente.
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Figura 30 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PA: (a) e (c) Réplica (RP) 1, sem detergente
(SD); (b) e (d) Réplica 2, sem detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

Finalmente, levando em conta as lavagens de camisetas de PA, com detergente,
houve de 0,8 mg a 24,4 mg de emissão, com queda ao longo das 10 lavagens (Figuras 31 a
e b). Essa queda, entretanto, é menos acentuada do que para as lavagens de artigos de PA
sem detergente. Considerando a classe de tamanho, as quantidades para cada retenção nos
materiais filtrantes, foram bastante similares. Ainda assim, filtro e peneira de 63 µm se
sobressaíram (Figuras 31 c e d). Para o conjunto das 10 lavagens, com detergente, a
primeira réplica liberou 63,2 mg (0,04 %) e a segunda 63,3 mg (0,04 %). Neste sentido, em
relação às lavagens de artigos da mesma composição sem detergente, houve queda de cerca
de metade ou mais da massa de fibras com o uso do produto.
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Figura 31 – Massa de fibras emitidas em lavagens de artigos de PA: (a) e (c) Réplica (RP) 1, com detergente
(CD); (b) e (d) Réplica 2, com detergente. As curvas (a) e (b) referem-se a: (') soma das massas das fibras
retidas no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm. As curvas (c) e (d) referem-se a: (') massa
das fibras retidas no filtro da lavadora (< 1 mm), (() massa das fibras retidas na peneira de 500 µm; (*) massa
de fibras retidas na peneira de 63 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

6.2.3.5. SUMARIZAÇÃO DOS RESULTADOS
A fim de compilar os resultados apresentados por ora, a Tabela 16 traz um resumo
dos valores relativos à emissões em lavagens individuais e em conjunto (10 sucessivas) para
cada artigo. As porcentagens indicadas são em relação ao peso seco de cada artigo lavado.
Considerações sobre a divisão por materiais filtrantes (filtro da lavadora, peneira de 500 µm
e peneira de 63 µm) serão tratadas mais adiante.
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Tabela 16 – Resumo dos resultados dos experimentos com lavagens.
Lavagem individual
(mg)

10 lavagens
(mg)

CO SD

9,0 a 80,0

284,4 a 286,5

0,20

CO CD

11,7 a 46,4

231,6 a 245,6

0,16 a 0,17

PAC SD

14,3 a 47,1

228,0 a 307,8

0,09 a 0,13

PAC CD

12,2 a 31,8

178,6 a 196,1

0,07 a 0,08

PES SD

4,8 a 26,2

109,3 a 115,4

0,06

PES CD

0,9 a 16,4

49,8 a 63,0

0,03

PA SD

0,5 a 45,4

120,0 a 142,0

0,08 a 0,10

PA CD

0,8 a 24,4

63,2 a 63,3

0,04

Condição

1

1

10 lavagens
(%)

2

SD significa ‘sem detergente’ e CD, `com detergente’. 2 Em relação ao peso seco de cada artigo lavado.

Fonte: A própria autora.

6.2.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE PARÂMETROS DE LAVAGEM
6.2.4.1. MECÂNICO TEMPORAIS
Mediante os resultados de desprendimentos em lavagens de artigos de CO, PAC,
PES e PA, é possível afirmar que houve influência mecânica na massa liberada,
temporalmente. Isto é, para todas as composições experimentadas, com ou sem detergente,
houve tendência de queda na massa de fibras desprendidas ao longo de 10 sucessivas
lavagens, com algumas das últimas alcançando valores próximos a zero. Resultados
similares foram obtidos por Pirc et al. (2016) que, em processos de limpeza com fleece de
PES, 10 vezes seguidas, além da queda gradual, verificaram estabilização nos últimos
valores. Analogamente, Napper e Thompson (2016) sugeriram que a partir da quarta de 5
lavagens, realizadas em artigos de PA, PES ou PES/CO, ocorria estabilização da massa. Por
outro lado, utilizando o mesmo método de lavagens em sequência, Hernandez, Nowack e
Mitrano (2017) não encontraram diferenças significativas entre 5 processos para artigos com
PES. Entretanto, estes autores realizaram um pré-enxágue antes dos experimentos, o que
pode ter influenciado no desprendimento.
Neste sentido, para o presente estudo, os artigos de CO, PES e PA, para todas as
condições de lavagem, emitiram o máximo de massa de fibras na primeira lavagem. A
exceção foi a blusa de PAC que, apresentou seus picos de massa entre as segundas e as
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terceiras lavagens. Tal constatação, permite não apenas verificar a importância do
desprendimento nas primeiras lavagens, quanto sugerir que, para alguns tipos de artigos
têxteis, apenas 5 processos podem ser considerados insuficientes para verificar influências
temporais. Questão esta que pode ser agravada se ocorrerem pré-lavagens.
Ainda em relação a tendências temporais e diferenças de resultados entre autores, há
que se considerar a metodologia empregada. Para o presente estudo, onde as lavagens
ocorreram em lavadora doméstica, não em equipamento de laboratório, e onde as fibras
foram transferidas de peneiras para recipientes para então serem filtradas, diversos fatores
podem ter contribuído para diferenças entre uma e outra lavagem. Por se tratarem de
materiais muito pequenos, além de difíceis de serem pesadas (alguns papéis-filtro contendo
fibras pesaram 0,00 mg), algumas fibras podem ter ficado retidas ou terem sido perdidas
principalmente nas etapas de lavagem e emborcação. Alternativamente, podem ter sido
liberadas nos efluentes de uma lavagem posterior. Evidência, esta última, que foi perceptível
principalmente nas trocas de composição, mesmo quando ocorriam processos de
descontaminação. Desta forma, as primeiras lavagens das primeiras réplicas de artigos de
PAC (amarelo claro), PES (preto) e PA (verde), com e sem detergente, foram contaminadas
com as lavagens anteriores, respectivamente de artigos de CO (azul marinho), PAC (amarelo
claro) e PES (preto), nas mesmas condições (Figura 32 a, b, e c).
Figura 32 – Papéis-filtro com fibras retidas no filtro da lavadora, contaminados pelas lavagens anteriores com
outras fibras: (a) fibras de PAC contaminadas com as de CO; (b) fibras de PES contaminadas com as de PAC;
(c) fibras de PA contaminadas com as de PES. Todos referentes a lavagens da primeira réplica de cada fibra,
sem detergente.

(a)

(b)

(c)

Fonte: A própria autora.

Neste sentido, a sequência de 10 sucessivas lavagens permite melhores inferências
quando considerada como grupo, do que individualmente. Além disso, quanto menor o
pedaço e o peso do artigo têxtil experimentado, menores as massas absolutas, indicando que,
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no caso de Hernandez, Nowack e Mitrano (2017), a não observação de tendências temporais
pode ter sido causada pelo tamanho e peso do artigo têxtil usado (cerca de 7 $ 25 cm; 7g de
peso). Por outro lado, a utilização de equipamentos de laboratório, por parte destes autores,
pode ter lidado com menores perdas de massa e maior precisão no resultado, uma vez que
este método consiste em um único recipiente hermeticamente fechado, com esferas
metálicas e sem canos, onde os efluentes podem ser filtrados diretamente em função do
baixo volume. Ainda assim, os fatores que podem ter influenciado nas diferenças entre
trabalhos, devem ser observados em conjunto e, em última instância, precisam de maiores
pesquisas para inferências mais concretas acerca dos parâmetros temporais mecânicos. Neste
sentido, próximos estudos podem considerar pré-lavagens industriais de têxteis, com
efluentes devidamente filtrados, como uma forma de mitigar futuras emissões na escala
doméstica.
6.2.4.2. QUÍMICOS
Assim como para a influência temporal, observada a partir dos parâmetros de
lavagem, houve consequências da ação química de detergentes no desprendimento das
fibras. Desta forma, para todas as composições onde o produto foi adicionado, houve queda
na massa de fibras liberadas, onde, para algumas lavagens, a diferença chegou a cerca de
metade do valor daquele onde o produto não era usado. Este foi o caso das camisetas de:
a) PES (de 0,06 % para 0,03 %);
b) PA (de 0,10 % e 0,08 % para 0,04 %).
Ainda assim, para os artigos de CO e PAC, também houve redução a partir do uso do
produto químico, respectivamente:
a) CO( 0,20 % para 0,16 % e 0,17 %);
b) PAC (0,13 % e 0,9 % para 0,08 % e 0,07 %).
De qualquer forma, observa-se que a técnica de análise gravimétrica comporta uma
significativa margem de erro analítico o qual pode influenciar na significância das
diferenças constatadas.
Sobre a participação de produtos químicos, autores a exemplo de MERMAIDS
(2017c) haviam considerado a influência do detergente, tanto para o sentido do desgaste,
quanto para a preservação do têxtil. Entretanto, para os estudos experimentais com
publicações computadas até o momento, só houve redução no desprendimento de fibras em
relação ao uso de outros produtos químicos mais agressivos e não em relação à água, onde,

105

contrariamente, houve a menor de todas as emissões. Desta forma, MERMAIDS (2017c)
sugere que detergentes em pó promovem mais emissão de fibras do que líquidos. Napper e
Thompson (2016), por sua vez, indicam que bio-detergentes, são responsáveis pela menor
emissão de fibras, quando comparados a detergentes comuns. Nesta mesma linha, Astrom
(2016), Hernandez, Nowack e Mitrano (2017) e MERMAIDS (2017c) defendem que
lavagens com água são responsáveis pelas menores emissões, em todos os casos. Ainda que
Pirc et al. (2016) não tenham verificado influência significativa no desprendimento de fibras
pelo uso de detergentes e que, para algumas composições Napper e Thompson (2016)
tenham divulgado complexidade de relações, não houve até o momento, resultados com
queda no número de fibras a partir do uso destes produtos.
Neste sentido, de um modo geral, diferenças metodológicas entre estudos e a escassa
literatura sobre a influência de ingredientes químicos sobre os têxteis impedem análises mais
específicas. Ainda assim, MERMAIDS (2017c) sugere que a soma de aditivos como
polímeros às fórmulas de produtos para lavagem pode prevenir ou ao menos diminuir o
desprendimento. De fato, diversos polímeros podem ser usados para melhorar a manutenção
da limpeza de fibras sintéticas e naturais, bem como torná-las mais macias (MERMAIDS,
2017c). Esta ação, possivelmente se sobreporia às ações degradantes como o ataque químico
nas ligações das fibras e o atrito causado pela presença de detergentes em pó (MERMAIDS,
2017c). De qualquer forma, maiores estudos neste sentido são necessários, especialmente
em função de compreender quais substâncias, presentes em detergentes, preveniriam a
emissão de fibras.
6.2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE PARÂMETROS TÊXTEIS
Primeiramente, considerando 10 sucessivas lavagens e adição de detergentes foram
notadas diferenças de comportamento entre os tipos de artigos. Em 10 sucessivas lavagens,
blusas de PAC, por exemplo, foram as únicas a não liberar o pico de massa no primeiro
processo. Analogamente, quedas evidenciadas pelas Figuras 24 (a e b) a 31 (a e b) mostram
reduções mais acentuadas para alguns, do que outros artigos, como é o caso dos de PA,
comparados aos de PES (Tabela 17).
"
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Tabela 17 – Diferenças de massa desprendidas entre artigos de PA e PES ao longo de 10 sucessivas lavagens.
b

Condição

a

a

RP 2

RP 1
Mínimo
(mg)

Máximo
(mg)

Diferença
(mg)

Mínimo
(mg)

Máximo
(mg)

Diferença
(mg)

PA SD

5,8

45,4

39,6

0,5

40,4

39,9

PES SD

4,8

26,2

21,4

5,6

20,8

15,2

PA CD

0,8

24,4

23,6

0,4

23,1

22,7

PES CD

0,9

16,4

15,5

3,4

14,3

10,9

SD significa ‘sem detergente’ e CD, `com detergente’; b RP significa ‘réplica’.

Fonte: A própria autora.

Analogamente, considerando a adição de detergentes, houve variação de cerca de metade do
desprendimento de massa para artigos de algumas composições (PES e PA) e não para os de
outras (PAC e CO) (Tabela 18).
Tabela 18 – Diferenças de percentuais desprendidos sem e com detergente para todos os artigos.
Artigo

a

Sem Detergente
a

Com Detergente

RP 1 (%)

RP 2 (%)

RP 1 (%)

RP 2 (%)

CO

0,20

0,20

0,16

0,17

PAC

0,13

0,09

0,07

0,08

PES

0,06

0,06

0,03

0,03

PA

0,10

0,08

0,04

0,04

RP significa ‘réplica’.

Fonte: A própria autora.

Estas evidências apontam que, mantidas as mesmas condições de lavagem, as
características particulares a um e outro artigo, agindo em conjunto ou individualmente,
seriam a razão para diferenças de desprendimento. Uma vez que o presente estudo se propôs
a realizar 2 réplicas para cada lavagem e que, as características têxteis não foram isoladas e
são diversas, inferências mais concretas não foram possíveis. Por outro lado, considerando
maiores e menores emissões para o conjunto de 10 sucessivas lavagens e as informações
coletadas em literatura, é possível sugerir quais características têxteis em cada caso
contribuíram para um maior ou menor desprendimento. Ainda assim, esta análise é limitada
uma vez que não são considerados fatores como constituição química das fibras, tampouco o
conjunto de características que, como grupo, determinam o maior ou menor desprendimento.
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Desta forma, tomando como referência 10 lavagens conjuntas, mantidas mesmas
condições de lavagem, todas as peças de vestuário emitiram fibras. Isto aponta para um
problema eminente, não apenas de poluição por microplásticos, com as fibras sintéticas, mas
para as possíveis consequências relacionadas à presença de outras fibras que, ainda que
biodegradáveis, contenham poluentes e lidem com outras questões até o momento
inexploradas. Neste sentido, tanto em termos absolutos, quanto em relativos, de massa, o
artigo que mais liberou fibras foi o CO, seguido pelas sintéticos PAC, PA e PES, nesta
ordem, onde os dados relativos às características têxteis encontram-se nas Tabelas 9 a 14 e
são resumidos na Tabela 19. Esta última, por sua vez, quando aplicável, destaca o maior
valor de cada característica, em negrito.
Tabela 19 – Resumo das características têxteis de cada tipo de artigo tratado nos experimentos.
Tecido
Carreiras/
Colunas
(n cm-1)

Fio

Fibra
Tamanho
das fibras
(cm)

Ligamento

Densidade
linear
(Tex)

Torções
(TPM)

Tipo de fio

19,40/
14,00

Jersey

22,42

686,0

Fiado

1,70

1,38

9,00/
6,00

Rib

58,34

403,80

Fiado

4,00

158,77

0,47

24,00/
17,00

Meia malha
com fang e
não trabalha

8,98

NSA

Filamento

NSAa

185,83

0,45

23,40/
15,80

Jersey

20,92

767,60

Fiado

3,50

Artigos

Gramatura
(g m-2)

Espessura
(mm)

CO

169,61

0,51

PAC

305,45

PA
PES
a

Não se aplica.
Fonte: A própria autora.

Para a camiseta de CO, primeira no ranking do desprendimento, as características
relacionadas ao tipo de tecido, ou seja, gramatura (169,61 g m-2), espessura (0,51 mm) e
densidade de carreiras e colunas (19,40 n cm-1 e 14,00 n cm-1, respectivamente), não
estiveram entre as mais altas dentre os artigos de outras composições, o que sugeriria que
estas características não foram preponderantes no desprendimento. Analogamente, a
densidade linear dos fios (22,42 Tex) ficou abaixo daquela para a blusa de PAC, maior do
grupo. Em relação ao número de torções por metro (686,0 TPM) que, quanto maior, mais
resistente o fio, o valor foi médio. Já em relação ao tamanho das fibras, o artigo de CO foi o
único a apresentar variabilidade de valores e a menor média (1,70 cm), o que poderia indicálo, entre os fatores coletados, como predominante para emissão de fibras na lavagem. Este
raciocínio estaria alinhado com o estudo de MERMAIDS (2017b) e St Laurent et al. (2007)
que sugeriram que fibras mais curtas lidam com mais pontas por unidade de peso e maior
desprendimento.
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Em relação às blusas de PAC, diante dos resultados apresentados de gramatura
(305,45 gm-2), espessura (1,38 mm), carreiras e colunas (9,00 n cm-1 e 6,00 n cm-1,
respectivamente), densidade linear (58,34 Tex), torção (403,80 TPM) e comprimento das
fibras (4,00 cm), os fatores preponderantes apontam para a gramatura, espessura e densidade
linear, que foram as maiores do grupo, indicando mais massa de fibras por unidade de área.
Apesar de menor do grupo, o número de carreiras e colunas é condizente com a estrutura
rib, que trata-se de um tecido com formato canelado, que causa um efeito de malha dupla, o
que continuaria sugerindo maior quantidade de fibras por área, ao mesmo tempo que um
ligamento mais aberto. Analogamente, as torções por metro, menor valor do grupo,
contribuiriam para uma estrutura de fio menos resistente, o que conduziria ao
desprendimento. Finalmente, o tamanho das fibras, fator isolado, maior do grupo, reagiria
em sentido contrário ao desprendimento.
Para as camisetas de PA, terceiras em sucessão de desprendimento, dentre as
características citadas até o momento, destaque para a menor gramatura (158,77 g m-2) e
densidade linear (8,98 Tex). Analogamente, a segunda menor espessura (0,47 mm), muito
próxima da primeira colocada, influenciaria no mesmo sentido. Por outro lado, o artigo não
possui torção e é formado por filamentos, mono (1 filamento) e multi (63 filamentos).
Característica esta que, ao contrário do que esperado, também lidou com o desprendimento
de fibras milimétricas. Neste sentido, estudos anteriores apontaram para a similaridade de
desprendimento entre fibras cortadas e fios de filamento (ASTROM, 2016), reforçando a
probabilidade de poluição por microplásticos por este tipo de fio. Ainda em relação aos
artigos de PA, a maior densidade do tecido (24,00 carreiras cm-1 e 17 colunas cm-1), ainda
que muito próxima daqueles dos outros tecidos de malha simples, apontaria por uma lado à
maior presença de massa de fibras por área, mas por outro, a ligamentos mais fechados.
Nesse sentido, este artigo foi o único que apresentou pontos tipo `não trabalha’ e ‘fang’, o
que indicaria uma estrutura menos densa em alguns pontos do tecido. Este conjunto de
informações suporia que a estrutura do tecido é fechada, mas em alguns pontos conta com a
ausência de laços completos, o que poderia estar relacionado com menor disponibilidade de
fibras.
Considerando o artigo com menor desprendimento, o de PES, as características que
parecem ter mais influenciado nesta condição, são, a menor espessura (0,45 mm) do grupo,
o maior número de torções por metro (767,60 TPM) e o segundo maior comprimento das
fibras (3,50 cm), com pouca diferença para o primeiro colocado. Por outro lado, gramatura
(185,83 g m-2) e densidade linear (20,92 Tex) mantiveram-se próximas à média do grupo. A
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segunda maior densidade de carreiras e colunas (23,40 n cm-1 e 15,80 n cm-1,
respectivamente), muito próxima daquela das camisetas de PA, reforçaria a questão de que,
se por um lado há mais material disponível por unidade de área, por outro, a estrutura
fechada impediria a liberação das fibras.
Finalmente, considerando a variabilidade de características têxteis entre artigos, que
podem influenciar a emissão de fibras, e as questões aqui colocadas, dentre as quais o não
isolamento de variáveis, são necessários mais estudos. Neste sentido a adoção de
características padrão que conduzissem a uma preservação das fibras nos artigos têxteis,
poderiam ser utilizadas em estudos de design, para a elaboração de peças mais alinhadas a
uma economia circular.
6.2.6. DIMENSÕES DAS FIBRAS EMITIDAS NAS LAVAGENS
Em relação às dimensões das fibras medidas após o desprendimento das lavagens,
ressalta-se, novamente, que as massas retidas nos diversos materiais filtrantes (filtro da
lavadora, peneira de 500 µm e peneira de 63 µm), não consideraram as fibras referentes à
última filtragem (papel-filtro de 8 µm). De qualquer forma, neste último caso, foi possível
verificar a existência de fibras muito pequenas (provavelmente abaixo de 63 µm e acima de
8 µm) sem que no entanto, pudessem ser pesadas (ver item 6.2.3).
Considerando apenas as massa retidas nos 3 primeiros materiais filtrantes (filtro,
peneira de 500 µm e peneira de 63 µm), em 10 sucessivas lavagens, destaca-se que, para
todos os artigos, o filtro da lavadora (< 1 mm) e a peneira de 63 µm foram os materiais que
mais retiveram massa de fibras. Neste sentido, em conjunto, estes 2 materiais filtraram, no
mínimo 81 % e no máximo 92 % do total retido (filtro, peneira de 500 µm e peneira de 63
µm) (Tabela 20). A diferença, tendo em consideração o valor de 100 % para cada caso, está
relacionada com a massa de fibras retida na peneira de 500 µm, diferença esta que variou de
8 % a 19 %.

110

Tabela 20 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 63 µm e percentuais em relação à massa
total, em 10 lavagens.
Condição

a

Filtro da lavadora

a

63 µm

Total

(mg)

(%)

(mg)

(%)

(%)

CO SD RP 1

170,4

60

70,6

25

85

CO SD RP 2

162,2

57

74,4

26

83

CO CD RP 1

128,8

55

65,4

28

83

CO CD RP 2

129,6

52

79,7

32

84

PAC SD RP 1

171,5

56

76,9

25

81

PAC SD RP 2

131,6

58

58,5

26

84

PAC CD RP 1

89,5

50

50,1

28

78

PAC CD RP 2

113,7

58

39,2

20

78

PES SD RP 1

34,8

30

71,9

62

92

PES SD RP 2

27,7

25

71,1

65

90

PES CD RP 1

13,0

26

30,6

61

87

PES CD RP 2

22,6

36

32,8

52

88

PA SD RP 1

58,7

41

60,8

43

84

PA SD RP 2

49,9

42

58,2

49

91

PA CD RP 1

28,3

45

27,0

42

87

PA CD RP 2

24,1

38

31,6

50

88

SD significa ‘sem detergente’, CD, `com detergente’ e RP ‘réplica’.

Fonte: A própria autora.

Isoladamente, o acessório da lavadora reteve a maior massa de fibras nas lavagens
com artigos de CO e PAC. Já nos processos com camisetas de PA, as massas retidas neste
dispositivo estiveram muito próximas daquelas retidas pela peneira de 63 µm. Por último,
para as lavagens dos artigos de PES, o filtro da lavadora foi superado pela peneira de 63 µm,
onde o primeiro reteve entre 25 % e 36 % da massa de fibras liberadas, enquanto o segundo
alcançou no mínimo 52 % e no máximo 65 %. Isto indica que, se por um lado fibras de PES
maiores (acima de 1 mm) são mais pesadas, em função do comprimento, fibras de PES
menores (abaixo de 500 µm, retidas na peneira de 63 µm) foram bastante significativas em
termos de volume, superando inclusive a massa daquelas retidas entre 500 µm e 1 mm.
Neste sentido, o filtro da lavadora mostrou-se um acessório fundamental para a
mitigação da emissão de fibras, ainda que haja potencial para melhorar sua eficácia em
função da porosidade. Neste caso, mudar os filtros para uma porosidade de cerca de 500 µm
não representaria resultados tão positivos, quanto diminuí-lo para dimensões próximas a 63
µm. De qualquer forma, esta solução deveria estar alinhada ao modelo da lavadora e seu
consumo de água, levando em conta o fluxo e a pressão sobre o dispositivo. Ainda neste
sentido, seria necessário considerar que a medida seria no sentido de mitigar e não eliminar
totalmente as fibras. Neste contexto, futuros experimentos com lavagens domésticas
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deveriam considerar o tamanho e eficácia do filtro, quando utilizadas lavadoras domésticas,
questão que, até o momento, não foi discutida.
6.3. ESTIMATIVA DO NÚMERO DE FIBRAS EMITIDAS NAS LAVAGENS
6.3.1. PRÉ-TESTES EM CÂMARA DE NEUBAUER E GOTA SECA SOBRE LÂMINA
Em relação à contagem do número de fibras pela câmara de Neubauer, aplicada
inicialmente para as lavagens com artigos de CO, a análise de outros efluentes, ou seja, água
potável da rede de abastecimento (SABESP, 2017) e água de descontaminação da lavadora,
bem como a da câmara de Neubauer sem líquido (limpa e seca), mostraram inconsistência
no número de partículas encontradas. Isto é, para alguns casos, o número de partículas
visualizadas, contadas como possíveis fibras, foram maiores para a câmara seca do que para
a análise do efluente da lavadora. Apenas para citar um exemplo de leitura, a câmara limpa e
seca, com água da rede de abastecimento (SABESP, 2017) e com descontaminação da
lavadora, apresentaram número de partículas iguais a 9, 9 e 4, respectivamente. Estes valores
foram superiores do que os referentes à leitura da câmara com efluente de lavagem (3
partículas), indicando que não se conseguia fazer distinção por esta metodologia entre fibras
e outros tipos de partículas. Neste sentido, a Figura 33 mostra uma micrografia para a
câmara de Neubauer limpa e seca, em outro exemplo, onde não deveriam ser visualizadas
quaisquer partículas.
Figura 33 – Câmara de Neubauer seca, visualizada em microscópio, com aumento de 640 vezes.

Fonte: A própria autora.
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Desta forma, o método de contagem de fibras em câmara de Neubauer foi descartado
em função da não confiabilidade dos resultados. Alternativamente, a visualização da gota
seca em lâmina de vidro, tampouco possibilitou a distinção entre quaisquer tipos de
partículas e fibras, sendo também uma metodologia que foi deixada de ser empregada nesta
pesquisa.
6.3.2. PRÉ-TESTES COM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
Além da tentativa de leituras diretas em câmara de Neubauer e gota seca sobre
lâmina de vidro, a visualização das imagens na microscopia eletrônica de varredura (MEV),
sobre lâmina de vidro com recebimento de ouro ou carbono, tampouco permitiu a distinção
entre o que eram fibras ou outro tipo de partículas. Neste sentido, as Figuras 34 (a e b)
mostram exemplos de micrografias capturadas para a primeira réplica da primeira lavagem
sem detergente para o artigo de CO e a Figura 34 (c), a micrografia referente à primeira
réplica da primeira lavagem sem detergente para o artigo de PAC. Ambas confirmam a
dificuldade de identificação das fibras. Desta forma, a visualização em MEV também foi
descartada para a contabilização do número de fibras.
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Figura 34 – Visualização de partículas a partir do efluente de lavagem das camisetas de CO, sem detergente:
(a) micrografia da gota seca da lavagem de CO, ampliada 250 vezes; (b) micrografia de uma partícula aleatória
da lavagem de CO, ampliada 1000 vezes, escala de 30 µm; (c) e (d) micrografias de partícula aleatória da
lavagem de PAC, ampliadas 500 vezes, escalas de 100 µm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A própria autora.

Apesar de não se poder confirmar ou refutar que as partículas visualizadas por MEV
constituem fragmentos de fibras têxteis liberados nas lavagens, a comparação desses
registros com os de trabalhos futuros poderá ser de importância na validação de futuras
metodologias.
Ainda, sobre a possibilidade de confirmar o material constituinte de tais partículas,
tem-se que Andrady (2011) sugere, dentre outras técnicas, o eventual emprego de
equipamento de FTIR que, acoplado a sistema de microscopia, permitiria direcionar o feixe
de infravermelho diretamente sobre a partícula para determinação de sua composição. Não
se conseguiu, nesta pesquisa, aplicar tal possibilidade metodológica em função de haverem
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pouquíssimos equipamentos no país e nenhum que se soubesse passível de realizar as
presentes análises em partículas de dimensões tão baixas.
6.3.3. CÁLCULOS DO NÚMERO DE FIBRAS EMITIDAS NAS LAVAGENS
Considerando cada tipo de composição individualmente, e o conjunto de 10
sucessivas ‘lavagens simples’, estimou-se o número de fibras desprendidas (200 L) . Neste
sentido, os cálculos baseados em Pirc et al. (2016) só foram possíveis para as fibras
sintéticas (ver item 5.3.3). Já aqueles baseados em Napper e Thompson (2016), foram
aplicáveis a todas. Para ambos os métodos, dimensões de raio ou diâmetro e comprimento
das fibras foram verificadas em papel-filtro visualizado em microscópio, entretanto, em
função da área de visualização e do acúmulo de material para alguns papéis-filtro, fibras
mais longas não puderam ser medidas na sua maior dimensão. Isto significa que, para todos
os casos, foram dimensionadas apenas fibras de menor comprimento, comprometendo a
confiabilidade dos cálculos. Se para cada tipo de artigo foram previstas 10 medições de
comprimento por papel-filtro referente à primeira lavagem com detergente, primeira réplica,
totalizando 30 valores (10 para fibras retidas em filtro da lavadora, 10 para peneira de 500
µm e 10 para a peneira de 63 µm), na prática, nem sempre foi possível computá-las.
Neste sentido, o PES foi a única fibra a ter 30 medidas completas de comprimento
(10 para as fibras retidas em filtro, 10 para a peneira de 500 µm e 10 para a de 63 µm).
Fibras de CO e PA, por sua vez, só puderam ser medidas em relação à peneira de 500 µm e à
de 63 µm, totalizando 20 valores. Ainda para a fibra de PA, 2 tipos de fios compunham o
tecido e, não obstante os monofilamentos foram visíveis no papel-filtro das emborcações,
para a estimativa dos cálculos, foram considerados apenas diâmetros e comprimentos dos
filamentos mais finos, provenientes dos fios multifilamentos, que eram mais numerosos.
Neste sentido, destaca-se que em alguns papéis-filtro também foram notados fios de costura,
considerados apenas no peso e não para as medidas de comprimento. Finalmente, para o
PAC, o comprimento das fibras não foi mensurável em quaisquer papéis-filtro. Desta forma,
utilizou-se a estimativa de comprimento de 1 mm em razão da semelhança com as médias
obtidas no comprimento de outras composições (LCO = 0,820 mm; LPES = 1,224 mm; LPA =
1,085 mm). Uma vez estabelecidas as ressalvas em relação ao comprimento das fibras, a
Tabela 21 traz os resultados dos cálculos, para ambos os métodos, junto com àqueles das
massas e percentuais relativos, referentes ao conjunto de 10 sucessivas lavagens.
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Tabela 21 – Resultados referentes a 10 sucessivas lavagens (aproximadamente 200 L, sendo 20 L de cada
lavagem), para os artigos de CO, PAC, PES e PA.

Com
Detergente

Sem
Detergente

CO

PAC

PES

PA

Unidade

RP 1

RP2

RP 1

RP2

RP 1

RP2

RP 1

RP2

(mg)

284,8

286,5

307,8

228,0

115,4

109,3

142,0

120,0

(%)

0,20

0,20

0,13

0,09

0,06

0,06

0,10

h

Pirc (n)
i

NSA

j

NSA
d

j

945 $10
d

e

e

f

f

231,6

245,6

178,6

196,1

49,8

63,0

63,2

0,16

0,17

0,07

0,08

0,03

0,03

0,04

Pirc (n)
i

Napper (n)

NSA

656 $10

NSA
3d

696 $10

509 $10
3d

590 $10

3e

582 $10
648 $10

3a
3e

199 $10

3b

184 $10

3f

404 $103

199 $10

3b

233 $10

3f

0,08

621 $10

(%)

3a

426$103

397 $10

3b

(mg)

j

754 $103

397 $10

3b

807$103

j

1 $106

654 $10

3a

Napper (n)

h

812 $103

3a

3c

514 $103

c

434 $103

g

63,3
0,04

248 $10
229 $10

g

497$103

3c

3g

248 $103
229 $10

c

3g

a

Onde, Martigo = 240,00 g; T = 0,00033 g m-1 (em função do diâmetro médio de 18,30 µm); L = 0,001 m
(estimativa). b Onde, Martigo = 178,33 g; T = 0,00022 g m-1 (em função do diâmetro médio de 14,36 µm); L =
0,001224 m (comprimento médio). c Onde, Martigo = 148,33 g; T = 0,00022 g m-1 (em função do diâmetro
médio de 16,90 µm); L = 0,001085 m (comprimento médio). d Onde, d = 1,54 mg mm-3 (Tabela 8); r = 0,00943
mm; L = 0,820 mm. e Onde, d = 1,15 mg mm-3 (média Tabela 8); r = 0,00915 mm; L = 1 mm (estimativa). f
Onde, d = 1,365 mg mm-3 (média Tabela 8); r = 0,00718 mm; L = 1,224 mm (estimativa). g Onde, d = 1,135
mg mm-3 (média Tabela 8); r = 0,00845 mm; L = 1,085 mm (estimativa). h Método baseado em Pirc et al.
(2016). i Método baseado em Napper e Thompson (2016). j Não se aplica.
Fonte: A própria autora.

Neste sentido, os resultados dos cálculos apontam que houve predominância de
valores na casa das centenas de milhares, com apenas uma exceção na casa dos milhões.
Este foi o caso da primeira réplica da blusa de PAC, lavada sem detergente, que resultou em
1 $ 106 unidades, pelo cálculo de Napper e Thompson (2016). Confrontando os valores
dentro de cada método, resultados baseados em Napper e Thompson (2016), mostraram,
além do recém descrito máximo de unidades, o mínimo de desprendimento de 184 $ 103
unidades para a primeira réplica da camiseta de PES lavada com detergente. Analogamente,
para os cálculos pela fórmula de Pirc et al. (2016), houve um máximo desprendimento de
945 $ 103 unidades para a mesma primeira réplica da blusa de PAC sem detergente e
mínimo de 199 $ 103 unidades para a mesma primeira réplica da camiseta de PES com
detergente. Desta forma, os dois métodos de cálculo foram considerados bastante próximos.
Em relação a outros autores que publicaram resultados referentes ao número de
fibras liberadas em lavagens domésticas, primeiramente foram ponderados experimentos em
equipamentos de laboratório. Nestes casos, o volume de água da lavagem e o tamanho do
têxtil foram reduzidos, o que possibilitou a contagem das fibras. Neste sentido, Astrom
(2016) utilizou pedaços de tecido de 10 cm $ 10 cm e um volume de água de 125 mL. Com
um filtro de porosidade de 1,2 µm, durante lavagens a 60º C por 30 min, o autor encontrou
unidades de fibras variando entre 200 e 2000 unidades, a depender do tipo do têxtil e o uso
de detergentes. Analogamente, MERMAIDS (2017c), com pedaços de tecido de tamanho
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reduzido, mas indiscriminado, em equipamentos similares de laboratório, encontraram no
mínimo 100 e no máximo 4281 fibras desprendidas de lavagens em diversas condições e
tipos de têxteis. Os materiais utilizados para a filtragem, neste caso, compreendiam uma
porosidade de 5 µm, o que indica similaridade com os resultados de Astrom (2016).
Considerando as medidas da camiseta de CO usada no presente estudo (ver item 6.1.2), a
área total de uma peça de vestuário foi estimada em 9100 cm2. Sendo a medida adotada por
Astrom (2016) de 100 cm2, a área de uma camiseta equivale a 91 vezes aquela de um pedaço
de tecido. Neste sentido, multiplicando o valor mínimo de 100 e máximo de 5000 fibras por
lavagem, encontrados por Astrom (2016) e MERMAIDS (2017c) respectivamente, por 91, o
total desprendido neste experimentos para uma peça de vestuário equivaleria a algo entre
9100 e 455 $ 103 fibras.
Já em relação a estudos que utilizaram equipamentos domésticos com peças
confeccionadas inteiras, Browne et al. (2011) determinaram que uma única lavagem a 600
R.P.M., 40º C e sem detergente pode liberar mais de 1.900 fibras, sem detalhes a respeito da
porosidade dos filtros, nem método de contagem. Por outro lado, utilizando suas fórmulas
propostas, Pirc et al. (2016) e Napper e Thompson calcularam a quantidade de fibras a partir
de percentual relativo e massa desprendida, respectivamente. No caso dos primeiros autores,
foram estimadas cerca de 11 $ 103 fibras a partir da oitava lavagem de um fleece de PES, a
600 R.P.M., 30º C e porosidade dos filtros de 200 µm. Já para os segundos, foram calculadas
as unidades de fibras liberadas de uma carga de 6 kg, a 1400 R.P.M., por 1 h 15 min, com
poros de filtros de 25 µm. Neste sentido, Napper e Thompson (2016) encontraram no
mínimo 138 $ 103 e no máximo 729 $ 103 fibras a partir da quinta lavagem. Considerando
um têxtil de 200 g, estes valores ficariam entre 4589 e 24 $ 103.
Uma vez que os valores do presente trabalho referem-se a 10 lavagens sucessivas,
dividindo o mínimo e máximo valores encontrados por 10, os resultados estariam, na média,
entre 18 $ 103 e 100 $ 103 fibras por lavagem. Isto indica que, não obstante a diversidade de
métodos, equipamentos e artigos, os resultados do presente estudo estão na mesma ordem de
grandeza de seus pares, seja aqueles realizados a partir de contagens ou de cálculos
conversores de massa. Desta forma, baseados nos últimos estudos desenvolvidos neste
sentido, pode-se afirmar que uma única lavagem doméstica libera entre milhares e centenas
de milhares de fibras para sistemas de esgoto e cursos d’água. Estas fibras são de distintas
dimensões, variando de comprimentos de cm a µm, podendo-se cogitar inclusive que muitas
possam ser de escala nanométrica, conforme apontam estudos mais recentes em literatura
(GESAMP, 2016).
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6.4. EXTRAPOLAÇÃO DOS RESULTADOS
A fim de estabelecer uma perspectiva sobre as fibras emitidas em escala nacional e
internacional, foram estimadas as emissões anuais para artigos de CO e, alternativamente
para o grupo das sintéticas que são os microplásticos propriamente ditos. Neste sentido,
dados da FAO-ICAC (2013) apontam que, em 2010, do consumo mundial de 69,7 milhões
de toneladas de fibras para vestuário, 32,9 % ou 22,9 milhões de toneladas referiam-se ao
CO, enquanto 60,1 % ou 41,9 milhões de toneladas às sintéticas. Paralelamente, em relação
às lavagens domésticas, dados mundiais apontam 840 milhões de lavadoras (BARTHEL;
GÖTZ, 2013; MAC NAMARA et al., 2012), onde, no Brasil, 31,25 milhões de domicílios
declararam possuir o equipamento (IBGE, 2011). Considerando que:
a) lavadoras são comumente carregadas com menos de 75 % de sua capacidade
(KRUSCHWITZ et al., 2014; PAKULA; STAMMINGER, 2010, 2015);
b) a média da capacidade das lavadoras está entre 6,00 e 7,00 kg (PAKULA;
STAMMINGER, 2015), seriam carregados 4,875 kg por lavagem (6,50 $ 0,75);
c) o consumo de fibras de CO para vestuário é de 32,9 % e de sintéticas é de 60,1 %
(FAO-ICAC, 2013);
d) a cada 4,875 kg de lavagem, 1,60 kg são de CO (4,875 $ 0,329) e 2,93 kg de
sintéticas (4,875 $ 0,601);
e) o desprendimento de fibras de CO em lavagens com detergente é de 0,0165 % o
peso do artigo têxtil (considerando que 10 lavagens liberam cerca de 0,165 % do
peso do artigo);
f) o desprendimento de fibras sintéticas em lavagens com detergente é de 0,0048 % o
peso do artigo têxtil (considerando que 10 lavagens com detergente liberam em
média 0,048 % do peso do artigo);
g) ocorrem entre 3 a 5 ciclos por semana de lavagem na Europa (PAKULA;
STAMMINGER, 2010) e 3,5 ciclos no Brasil (DUPONT; 2013), utiliza-se o mínimo
de ciclos de 3,5 por semana;
h) 1 ano possui 52 semanas.
Em 1 ano de lavagens domésticas mundiais, haveria um desprendimento de
aproximadamente 40,4 mil toneladas de fibras de CO (840.000.000 $ 3,5 $ 52 $ 1,60 $
0,000165) e 21,5 mil toneladas de fibras sintéticas (840.000.000 $ 3,5 $ 52 $ 2,93 $
0,000048).
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Em uma perspectiva nacional, para o mesmo período, tomando como base os dados
do IBGE com 31.250.000 domicílios com lavadoras, a estimativa seria de cerca de 4 %
(31,25 ÷ 840) do consumo mundial. Desta forma, apenas no Brasil, em 1 ano, seriam
liberados cerca de 1,6 mil toneladas de fibras de CO (40,4 $ 0,04) e cerca de 860 toneladas
de fibras sintéticas em corpos d’água e efluentes de esgoto.
Neste sentido, levando em conta que fibras de CO são biodegradáveis, se 100 % da
água proveniente de lavadoras domésticas fosse coletada, com um nível de eficiência ideal
em estações de tratamento de 96,57 % (TALVITIE; HEINONE, 2014), ainda assim haveria
uma quantidade significativa de fibras sintéticas lançadas ao meio ambiente.
Isto é, considerando que 3,43 % das fibras não seriam retidas (100 % – 96,57 %),
cerca de 737 toneladas (21500 $ 0,0343) de fibras sintéticas seriam emitidas em escala
mundial e cerca de 29 toneladas (860 $ 0,0343), em escala nacional. De toda forma, estes
números devem ser observados de maneira conservadora uma vez que, na prática, menos de
40 % do esgoto é tratado no Brasil (BRASIL, 2016). Adicionalmente, o nível de eficiência
considerado para o tratamento de efluentes, refere-se a uma única estação de tratamento em
São Petersburgo, na Rússia, em coletas acima de 20 µm (TALVITIE; HEINONE, 2014).
Isto indica que, ainda haveriam fibras menores, possivelmente nas escalas micro e
nanométrica, lançadas em cursos d’água. Finalmente, ainda que haja melhorias nos sistemas
de filtragem das lavadoras, com sistemas de tratamento de esgoto de alta eficiência, a
quantidade de fibras atingindo o ambiente marinho, pode ser considerada significativa.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por volta de 1960, vieram à tona os primeiros sinais de plástico no meio ambiente,
pela presença em carcaças de aves marinhas (THOMPSON et al., 2009). Desde então, este
tipo de poluição ganhou notoriedade crescente sendo, atualmente, alvo de diversas
instituições internacionais. De fato, o material plástico e os microplásticos, categoria mais
específica e menos estudada, foram inicialmente abordados por cientistas ambientais para
então alcançarem os setores a eles relacionados. Paralelamente, instituições governamentais
iniciaram pequenos movimentos para controlar a emissão deste tipo de poluição. Mas, neste
sentido, se por um lado as últimas décadas foram fundamentais para desenvolver o que se
sabe sobre os materiais sintéticos no meio ambiente, especialmente o marinho, por outro
inúmeras questões permanecem não resolvidas, o que por sua vez, impede medidas mais
assertivas no controle a este problema.
No trabalho regressivo, a partir dos plásticos encontrados em campo, fontes,
distribuição e impactos no ecossistema são alguns dos assuntos que ainda não foram
esgotados. Considerando especialmente pontos de convergência interdisciplinares, como é o
caso das fibras têxteis, há que se levar em conta um desafio adicional no sentido de reunir
esforços para compartilhar conhecimento e direcionar decisões sinérgicas. Estas últimas
compactuariam não apenas com a continuidade do desenvolvimento social e econômico,
como também à preservação ambiental.
Para as fibras sintéticas, que são o foco deste trabalho, a maioria das publicações têm
em sua autoria cientistas ambientais, com escassos trabalhos a partir da perspectiva têxtil.
Neste sentido, até o momento, foram mapeadas diversas fontes destes materiais, com maior
foco para lavagens domésticas, onde, apesar do crescente interesse, pouco se sabe acerca dos
parâmetros influenciadores da emissão. Todavia, existe um enorme potencial compreendido
entre fatores de lavagem e artigos têxteis que podem contribuir para a mitigação e possíveis
soluções para este tipo de poluição.
Neste contexto, para o presente trabalho foram considerados parâmetros mecânicos
temporais, relacionados à sucessão de 10 lavagens domésticas, fatores químicos, ligados à
adição de detergente e, finalmente, características têxteis presentes em artigos de vestuário
de diferentes composições. Neste sentido, primeiramente, há que se considerar que o número
de fatores explorados permaneceu limitado. Questões como modelo da lavadora,
temperatura da água e duração das etapas de lavagem, ainda que registradas, não foram
discutidas, nos resultados, em comparação com outros trabalhos. Isto, em parte, em função
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da variabilidade de definições, metodologias e apresentação de resultados entre os estudos
(Tabela 22). Apesar de não especificados nesta tabela, em relação aos parâmetros têxteis
(tipo de fibra, fio, estrutura, etc.) e de lavagem (modelo do equipamento, volume do banho,
duração da lavagem, etc.), as escolhas dos parâmetros entre trabalhos divergiram quase que
totalmente.
Tabela 22 – Estudos com lavagens domésticas relacionados à emissão de microplásticos (MPs).
Referência

Definição MPs
(µm)

Nº de artigos
testados

Variáveis

Equipamento
de lavagem

Porosidade
dos filtros
(µm)

Resultados obtidos em
relação às fibras emitidas

11
(laboratório/
mercado)

Laboratório

1,2

unidades (n)
tamanho (mm)

f

(origem )
a

Astrom (2016)

< 5000

Bruce et al.
(2016)

< 5000
(diâmetro)

modelo de máquina, têxtil,
uso

5
(mercado)

Lavadora
doméstica

20
333

massa (mg)
massa relativa (%),

Browne et al.
(2011)

< 1000

têxtil

3
(não
especificado)

Lavadora
doméstica

não
especificado

unidades relativas (n l )

Hartline et al.
(2016)

< 5000

modelo de máquina, têxtil,
uso

5
(mercado)

Lavadora
doméstica

20
333

massa (mg)

Hernandez,
Nowack, Mitrano
(2017)

< 5000

2
(acervo)

Laboratório

0,45

massa relativa (mg g )
tamanho (µm)

MERMAIDS
(2017c)

não
especificado

3
(laboratório)

Laboratório

5

unidades (n)

Napper,
Thompson (2016)

< 5000 (menor
dimensão)

amaciante, detergente,
temperatura, têxtil

3
(mercado e
acervo)

Lavadora
doméstica

25

Pirc et al. (2016)

< 5000

amaciante, detergente,
temporalidade

2
(mercado)

Lavadora
doméstica

200

unidades (n)
tamanho (µm; mm)
massa relativa (%)
tamanho (mm)

detergente, têxtil, uso

b

detergente, duração ,

c

temperatura, temporalidade

unidades (n)

-1

-1

d

água, auxiliares ,
detergente, duração, esferas
e

de aço , temperatura, têxtil

massa (mg)

unidades (n)

g

g

a

O termo ‘uso’ refere-se à variável relacionada a artigos novos e usados (simulações de uso); b O termo
‘duração’ refere-se à duração da lavagem; c O termo ‘temporalidade’ refere-se à condução de sucessivas
lavagens; d O termo ‘auxiliares’ refere-se a amaciantes e outros tipos de produtos adicionados durante a
lavagem, como por exemplo alvejantes; e O termo ‘esferas de aço’ refere-se a uma simulação da ação mecânica
da lavagem em laboratório; f A origem dos artigos pode ser: laboratório – quanto se tratar de construção
específica para os testes, mercado – quando forem adquiridas no comércio comum e acervo – quando forem
retiradas do acervo do laboratório ou dos autores; g O número de fibras não foi contado mas, outrora, calculado
através da massa de fibras desprendida;
Fonte: A própria autora.

Em outras palavras, para a presente pesquisa, discutir a influência de um modelo de
abertura superior sem agitador, com aquele de um modelo frontal não parece plausível
quando tantas outras variáveis, como tipo de têxtil, duração de lavagem, tipo de produto
químico foram diferentes. Ainda assim, há que se considerar, especialmente em trabalhos
futuros, a compreensão destas diferenças para que, além de orquestrar as variáveis possa-se
encontrar soluções metodológicas que permitam tais comparações.
As metodologias, cerne dos experimentos e alvo das mais diversas opções entre os
trabalhos publicados, todavia, apontam possíveis soluções, ainda não estabelecidas. Neste
sentido, as primeiras experiências com lavagens domésticas explorando microplásticos, não
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apenas surgiram da área ambiental, como foram produzidas a partir de equipamentos de
escala doméstica. De forma subsequente, as publicações logo a seguir mantiveram o mesmo
modelo. Se por um lado esta adoção permite ampliar a análise sobre a realidade doméstica,
contando com particularidades como a presença de acessórios como o filtro da lavadora, por
outro, incorrem em demasiada variabilidade e pouco controle sobre os estudos. Neste
sentido, trabalhos mais recentes e posteriores ao primeiro grupo, publicados basicamente a
partir de 2016, utilizaram normas têxteis que simulam lavagens domésticas para utilização,
por exemplo, em ensaios de solidez da cor. Para estes casos, a vantagem latente é, que uma
vez selecionadas as mesmas variáveis dentro da norma, o experimento é mais controlado e
permite menos perdas. Por outro lado, pela limitação de tamanho dos equipamentos, há que
se utilizar apenas um pedaço de tecido, o que pode incorrer em diferenças em relação à
realidade doméstica. No presente estudo, por exemplo, foi possível visualizar, para alguns
papéis-filtro, fios de costura soltos das peças confeccionadas e estes foram pesados e
computados nos resultados, uma vez que, compuseram as fibras desprendidas. Por outro
lado, ainda que, na escala laboratorial, os pedaços de tecido sejam costurados para evitar a
fuga de fibras de pontas soltas, há um maior cuidado neste procedimento que deve
diferenciá-lo de uma peça pronta.
Em última instância, há que se considerar que, a recenticidade da temática dos
microplásticos e, em especial, a participação das fibras dentro deste grupo, relacionam-se
com problemáticas recém surgidas. Neste sentido, se o primeiro trabalho reconhecido sobre
o tema, foi publicado em 2011, e o corpo principal a partir de 2016, as análises a respeito
deste tipo de fonte ainda estão em fase inicial. De qualquer forma, os resultados obtidos até
o momento e, paralelamente, o aumento de conhecimento relativo aos plásticos e
microplásticos em geral, encorajam futuras pesquisas a se apropriarem do tema em busca de
possíveis soluções. Isto não apenas vislumbra alternativas no campo têxtil, mas permite que
o conhecimento seja usado em etapas como tratamento de efluentes e opções de
equipamentos de lavagem, incluindo iniciativas de educação da população em geral.
Finalmente, a importância atribuída ao tema, aliada a projeções de aumento de consumo e
poder aquisitivo da população (BROWNE et al, 2011), pedem urgência na obtenção de
soluções que estejam mais alinhadas a uma forma de economia circular.
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8. CONCLUSÃO
!

O presente estudo analisou parâmetros de lavagem, mecânicos e químicos e
características têxteis que influenciaram o desprendimento de fibras na escala doméstica.
Além da emissão de uma fibra natural (CO), poluente pelas substâncias tóxicas nela
contidas, a liberação de fibras sintéticas, consideradas microplásticos, causam diversos
impactos ao ecossistema, com destaque para o marinho.
Desta forma, experimentos de lavagens individuais, em equipamento doméstico,
mostraram emissão de fibras de artigos de CO, PAC, PES e PA, com queda de
desprendimento em 10 sucessivas lavagens e com o uso de detergentes. Em ambos os casos,
as diferenças de comportamento entre fibras sugeriram influência das características têxteis.
No ranking de emissão, os artigos de CO desprenderam mais fibras em 10 sucessivas
lavagens, com valores entre 284,8 mg e 286,5 mg para processos sem detergente e 231,6 mg
e 245,6 mg para aqueles com detergente. Em relação às fibras sintéticas, a ordem
decrescente foi: PAC, PA e PES. Blusas de PAC emitiram entre 307,8 mg e 228,0 mg em
lavagens sem detergente e 178,6 mg e 196,1 mg em lavagens com detergente. Camisetas de
PA, liberaram entre 142,0 mg e 120,0 mg para lavagens sem detergente e 63,2 mg e 63,3 mg
com detergente. Camisetas de PES, com menor desprendimento, emitiram entre 115,4 mg e
109,3 mg para lavagens sem detergente e 49,8 mg e 63,0 mg com detergente. Sobre as
dimensões das fibras, para todos os casos, massas retidas no filtro da lavadora (porosidade <
1 mm) e aquelas em peneiras de 63 µm foram mais representativas do que as de 500 µm.
Para todos os artigos, o filtro da lavadora foi o principal dispositivo, com exceção às
lavagens de artigos de PES, onde o acessório deu lugar à peneira de 63 µm. Tal resultado
sugere não apenas a importância do filtro da lavadora, mas o potencial de diminuição de
porosidade, ainda que esta não seja uma solução definitiva.
Convertendo massa em unidades, uma única lavagem desprendeu entre milhares e
centenas de milhares de fibras. Extrapolando massas para uma perspectiva mundial,
estimam-se cerca de 40,4 mil toneladas de fibras de CO e 21,5 mil toneladas de fibras
sintéticas. Na perspectiva brasileira, estimam-se 1,6 mil toneladas de CO e 860 toneladas de
fibras sintéticas. Considerando fibras naturais como biodegradáveis e que todos os efluentes
de lavagem seriam tratados em condições ideais, as perspectivas mundiais e brasileiras de
fibras sintéticas, após tratamento de esgoto cairiam para 737 toneladas e 29 toneladas ao
ano, respectivamente. Tais valores indicam a necessidade por mais pesquisa e soluções que,
no mínimo, mitiguem este tipo de poluição.
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APÊNDICE I
!
Tabela I1 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de peso seco
das peças confeccionadas, utilizadas para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.

1

c.p.1

CO (g)

PAC (g)

PES (g)

PA (g)

1
2
3
média
S
C.V. (%)

145,00
145,00
145,00
145,00
0,00
0,00

240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00

175,00
180,00
180,00
178,33
2,89
1,62

145,00
145,00
155,00
148,33
5,77
3,89

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
Tabela I2 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de gramatura
dos tecidos, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.

1

c.p.1

CO (g m-2)

PAC (g m-2)

PES (g m-2)

PA (g m-2)

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)

174,15
167,16
169,86
163,77
173,11
169,61
4,27
2,52

310,07
310,27
299,05
293,28
314,59
305,45
8,90
2,92

190,47
181,70
182,91
185,69
188,36
185,83
3,66
1,97

157,70
156,79
159,36
161,73
158,25
158,77
1,90
1,20

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
Tabela I3 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de regain dos
tecidos, antes das lavagens, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.

1

c.p.1

CO (%)

PAC (%)

PES (%)

PA (%)

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)

5,54
6,08
6,88
5,05
5,54
5,81
0,70
11,99

0,83
3,88 2
0,82
0,84
0,84
0,83
0,01
1,26

0,49
0,51
0,45
0,54
0,49
0,50
0,03
6,55

2,84
2,83
2,67
3,17
2,84
2,87
0,18
6,42

Corpos-de-prova. 2 Valor descartado em função da diferença com os outros corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
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Tabela I4 – Valores individuais, média, desvio padrão e coeficiente de variação do ensaio de regain do tecido
do artigo de CO, lavado dez sucessivas vezes, com detergente, para comparação com a média obtida antes da
lavagem.

1

c.p.1

CO (%)

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)

5,85
6,02
5,20
5,27
5,39
5,94
0,12
2,03

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
Tabela I5 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de espessura
dos tecidos, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.

1

c.p.1

CO (mm)

PAC (mm)

PES (mm)

PA (mm)

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)

0,51
0,52
0,52
0,50
0,51
0,51
0,01
1,63

1,39
1,37
1,37
1,41
1,37
1,38
0,02
1,29

0,44
0,45
0,44
0,46
0,47
0,45
0,01
2,88

0,45
0,48
0,48
0,47
0,48
0,47
0,01
2,76

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
Tabela I6 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de carreiras e
colunas dos tecidos, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.
c.p.1

CO (cm-1)

PES (cm-1)

PA (cm-1)

carreiras

colunas

carreiras

colunas

carreiras

colunas

carreiras

colunas

19,00
20,00
20,00
19,00
19,00
19,40
0,55
2,82

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
0,00
0,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
0,00
0,00

24,00
23,00
23,00
23,00
24,00
23,40
0,55
2,34

15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
15,80
0,45
2,83

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
0,00
0,00

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)
1

PAC (cm-1)

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
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Tabela I7 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de densidade
linear dos fios, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC, PES e PA.

1

c.p.1

CO (Tex)

PAC (Tex)

PES (Tex)

PA (Tex)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
média
S
C.V. (%)

24,20
23,00
22,60
22,80
22,00
21,20
22,00
21,40
22,20
22,80
22,42
0,87
3,86

58,20
59,40
57,00
59,20
56,40
60,40
60,00
57,20
57,40
58,20
58,34
1,36
2,33

22,00
20,60
20,20
22,20
21,00
19,40
20,20
20,20
20,80
22,60
20,92
1,03
4,94

9,00
8,80
9,00
8,80
9,00
9,60
8,80
9,20
9,00
8,60
8,98
0,27
3,05

Corpos-de-prova.

Fonte: A própria autora.
Tabela I8 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos ensaios de torções por
metro dos fios, utilizados para caracterização dos artigos de CO, PAC e PES. Para o artigo de PA, não se
aplica.

1

c.p.1

CO (TPM)

PAC (TPM)

PES (TPM)

PA (TPM)

1
2
3
4
5
média
S
C.V. (%)

687,00
708,00
654,00
695,00
-2
686,00
23,02
3,36

388,00
415,00
404,00
387,00
425,00
403,80
19,09
4,73

802,00
756,00
795,00
756,00
729,00
767,60
30,39
3,96

NSA 3
NSA 3
NSA 3
NSA 3
NSA 3
NSA 3
NSA 3
NSA 3

Corpos-de-prova. 2 Valor não computado. 3 Não se aplica.

Fonte: A própria autora.
Tabela I9 – Valores individuais, média, desvio padrão e coeficiente de variação do ensaio de número de
filamentos dos fios, utilizado para caracterização do artigo de PA. Para os outros, não se aplica.

1

c.p.1

CO (n)

PAC (n)

PES (n)

PA (n)

1
2
3
média
S
C.V. (%)

NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2

NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2

NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2

65,00
64,00
60,00
63,00
2,65
4,20

Corpos-de-prova. 2 Não se aplica.

Fonte: A própria autora.
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Tabela I10 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação do ensaio de comprimento
das fibras, utilizado para caracterização dos artigos de CO, PAC e PES. Para o artigo de PA, não se aplica.

1

c.p.1

CO (Tex)

PAC (Tex)

PES (Tex)

PA (Tex)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
média
S
C.V. (%)

1,00
1,50
2,00
1,50
2,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,70
0,54
31,62

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
0,00
0,00

NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2
NSA 2

Corpos-de-prova. 2 Não se aplica.

Fonte: A própria autora.
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Tabela I11 – Valores individuais, médias, desvios padrão e coeficientes de variação para as medidas de
diâmetro e largura das fibras coletadas após as lavagens no filtro da lavadora, peneira de 500 µm e peneira de
63 µm para todos os artigos (CO, PAC, PES e PA).

Filtro da Lavadora

c.p.1

ø 2 (µm)

CO
L3 (mm)
-4
-4
-4

1
2

28,03
22,54

3
4

14,73
23,29

5
6

23,29
10,62

7
8

16,80
18,63

-4
-4
-4

9
10

24,29
16,70

1
2

-4
-4

PAC
ø 2 (µm) L3 (mm)
12,67
22,15
15,02
18,70
14,58
20,83

-4
-4
-4
-4
-4

PES
ø 2 (µm) L3 (mm)

PA
ø 2 (µm)

L3 (mm)
-4
-4
-4

11,79
13,98

1,40
1,10

16,80
15,17

16,80
15,16

1,70
1,40

15,17
13,98

13,18
-4

1,30
1,40

14,58
23,01

13,98
14,58

1.1
1,30

16,80
12,67

-4
-4
-4

-4
-4

-4
-4

20,83
16,24

-4
-4

14,73
-4

1,60
1,20

46,125
50,175

-4
-4

18,75
20,62

1,00
1,70

15,02
17,80

-4
-4

11,79
11,79

1,10
1,10

67,485
56,865

2,3
3,0

3
4
5

14,58
14,58
16,67

1,10
1,30
0,80

22,14
12,15
15,87

-4
-4

9,32
13,98
17,80

1,10
2,20
0,80

59,695
16,27
16,27

1,0
1,0
0,5

6
7

13,98
16,27

0,90
0,70

22,54
23,57

17,92
13,17

1,10
1,80

16,27
27,40

0,8
1,5

8
9

18,87
16,80

1,30
0,50

24,30
20,94

12,67
13,18

2,60
3,10

23,29
12,67

0,8
1,8

10
1

18,87
28,34

0,60
0,60

23,75
17,92

12,67
13,98

1,50
0,70

17,18
47,505

0,6
0,8

2
3

17,18
22,15

0,60
1,10

18,87
17,92

12,67
15,02

0,60
0,70

15,16
16,80

1,5
1,4

4
5
6

15,02
16,27
19,76

0,70
0,50
0,80

18,75
18,75
11,22

15,02
16,80
17,92

1,20
0,50
0,50

14,58
14,58
19,21

0,8
0,6
0,5

7
8

19,21
20,52

0,60
0,90

15,87
18,87

9,32
12,15

0,70
0,40

13,18
16,27

0,6
0,5

9
10

13,34
25,09

0,30
0,40

16,80
22,15

4

16,80
16,67

0,40
1,00

22,15
47,505

0,8
0,9

média
S
C.V.(%)

18,86
4,30
22,83

0,820
0,35
42,54

18,30
3,53
19,27

-4
-4
-4

14,36
2,49
17,36

1,224
0,63
51,60

16,91
3,65
21,60

1,085
0,66
60,86

Peneira de 63 µm

Peneira de 500 µm

15,17
17,68

-4
-4
-4

1

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-

Corpos-de-prova. 2 Diâmetro. 3 Comprimento. 4 Medidas que não puderam ser computadas. 5 Medidas
referentes ao monofilamento, não foram computadas para a média, desvio padrão e coeficiente de variação.
Fonte: A própria autora.
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Tabela I12 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de CO sem
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

50,3

11,9

17,8

80,0

23,6

9,2

15,9

48,7

2

31,6

8,6

11,6

51,8

26,6

9,3

11,0

46,9

3

11,1

3,8

7,5

22,4

25,5

7,1

8,9

41,5

4

13,8

4,1

6,1

24,0

16,1

5,4

6,8

28,3

5

15,5

4,9

6,6

27,0

15,2

4,4

5,6

25,2

6

14,1

4,7

6,6

25,4

12,3

3,7

5,4

21,4

7

10,1

3,8

5,7

19,6

10,7

3,6

5,9

20,2

8

7,9

2,0

3,7

13,6

11,7

1,7

4,0

17,4

9

6,8

0,0

2,2

9,0

10,7

2,8

5,2

18,7

10

9,2

0,0

2,8

12,0

9,8

2,7

5,7

18,2

Soma

170,4

43,8

70,6

284,8

162,2

49,9

74,4

286,5

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
Tabela I13 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de CO com
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

19,9

8,9

15,0

43,8

22,2

10,2

14,0

46,4

2

22,7

6,0

10,0

38,7

20,1

7,1

12,0

39,2

3

15,6

6,6

8,2

30,4

24,4

5,3

9,9

39,6

4

15,2

4,1

5,5

24,8

12,5

2,4

7,6

22,5

5

12,2

3,8

7,5

23,5

11,4

6,0

8,9

26,3

6

9,0

2,2

3,7

14,9

7,1

0,7

5,0

12,8

7

10,1

1,7

4,1

15,9

9,4

1,3

6,9

17,6

8

8,1

1,7

3,7

13,5

7,3

1,3

4,8

13,4

9

7,6

1,8

3,4

12,8

7,1

0,1

4,5

11,7

10

8,4

0,6

4,3

13,3

8,2

1,8

6,1

16,1

Soma

128,8

37,4

65,4

231,6

129,7

36,2

79,7

245,6

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
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Tabela I14 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PAC sem
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

11,4

4,9

14,1

30,4

15,7

2,5

11,7

29,9

2

26,1

8,7

12,3

47,1

15,3

4,8

9,8

29,9

3

21,7

6,8

8,2

36,7

15,5

6,3

10,3

32,1

4

23,5

9,6

8,5

41,6

13,0

5,6

8,1

26,7

5

19,5

6,8

9,2

35,5

15,2

4,3

4,3

23,8

6

15,1

6,7

5,6

27,4

12,5

3,8

4,5

20,8

7

17,2

3,7

6,2

27,1

10,9

3,7

3,5

18,1

8

12,0

4,9

4,8

21,7

10,5

3,0

2,9

16,4

9

13,3

3,7

4,6

21,6

10,4

1,9

2,0

14,3

10

11,7

3,6

3,4

18,7

12,6

2,0

1,4

16,0

Soma

171,5

59,4

76,9

307,8

131,6

37,9

58,5

228,0

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
Tabela I15 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PAC com
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

5,1

2,4

9,8

17,3

7,4

4,1

6,9

18,4

2

10,8

8,7

9,5

29,0

10,4

11,9

9,5

31,8

3

15,4

4,4

7,4

27,2

15,9

4,4

4,2

24,5

4

9,9

3,9

5,2

19,0

10,8

4,9

3,8

19,5

5

10,2

3,0

4,5

17,7

15,6

5,4

3,9

24,9

6

7,4

3,0

3,6

14,0

12,5

3,2

2,0

17,7

7

8,1

2,4

4,1

14,6

12,0

3,1

2,3

17,4

8

8,3

2,8

2,1

13,2

8,1

1,2

2,9

12,2

9

7,8

3,5

2,6

13,9

11,8

2,6

2,1

16,5

10

6,5

4,9

1,3

12,7

9,2

2,4

1,6

13,2

Soma

89,5

39,0

50,1

178,6

113,7

43,2

39,2

196,1

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
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Tabela I16 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PES sem
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

8,0

1,8

16,4

26,2

2,6

2,9

15,3

20,8

2

3,8

1,5

13,0

18,3

4,5

1,3

13,5

19,3

3

4,9

0,9

7,4

13,2

4,0

0,7

7,9

12,6

4

4,7

1,5

6,6

12,8

2,5

0,9

7,1

10,5

5

2,0

1,4

8,0

11,4

2,4

1,4

7,6

11,4

6

2,6

0,6

3,7

6,9

2,4

0,3

4,5

7,2

7

1,6

0,1

5,6

7,3

3,5

1,1

4,1

8,7

8

1,8

0,0

4,6

6,4

1,7

0,5

4,1

6,3

9

3,2

0,9

4,0

8,1

2,2

0,6

4,1

6,9

10

2,2

0,0

2,6

4,8

1,9

0,8

2,9

5,6

Soma

34,8

8,7

71,9

115,4

27,7

10,5

71,1

109,3

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
Tabela I17 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PES com
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

4,1

2,2

10,1

16,4

4,2

1,6

8,5

14,3

2

2,9

0,5

6,3

9,7

2,8

1,2

4,3

8,3

3

1,4

0,9

1,9

4,2

2,6

0,6

3,8

7,0

4

1,9

1,3

2,5

5,7

2,2

1,5

3,9

7,6

5

1,7

0,8

2,9

5,4

2,6

0,9

2,9

6,4

6

0,8

0,0

0,9

1,7

1,3

0,1

2,2

3,6

7

0,0

0,4

2,2

2,6

3,3

0,1

1,6

5,0

8

0,0

0,0

0,9

0,9

1,4

0,2

1,8

3,4

9

0,2

0,0

1,9

2,1

1,4

0,4

1,6

3,4

10

0,0

0,1

1,0

1,1

0,8

1,0

2,2

4,0

Soma

13,0

6,2

30,6

49,8

22,6

7,6

32,8

63,0

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
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Tabela I18 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PA sem
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

24,0

2,2

19,2

45,4

20,0

4,6

15,8

40,4

2

11,2

3,5

10,6

25,3

10,3

1,9

11,9

24,1

3

5,9

1,5

8,4

15,8

8,4

1,1

8,9

18,4

4

2,7

1,6

6,2

10,5

4,3

1,2

6,2

11,7

5

2,8

1,3

4,5

8,6

3,1

1,0

4,1

8,2

6

3,2

1,5

3,3

8,0

0,3

1,0

4,1

5,4

7

2,3

1,6

3,3

7,2

1,8

0,6

3,2

5,6

8

2,6

1,5

2,4

6,5

0,9

0,5

1,7

3,1

9

1,9

1,0

2,9

5,8

0,5

0,0

2,1

2,6

10

2,1

6,8

0,0

8,9

0,3

0,0

0,2

0,5

Soma

58,7

22,5

60,8

142,0

49,9

11,9

58,2

120,0

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
Tabela I19 – Massas de fibras retidas em filtro da lavadora, peneira de 500 !m, peneira de 63 ! e total (soma
do filtro da lavadora, peneira de 500 !m e peneira de 63 !) ao longo de dez sucessivas lavagens de PA com
detergente.
Réplica 1 (mg)

Lav5

filtro

1

500 !m

2

63 !m

Réplica 2 (mg)
3

total

4

filtro

1

500 !m2

63 !m3

total4

1

14,8

2,9

6,7

24,4

9,7

2,3

11,1

23,1

2

5,1

3,1

6,0

14,2

5,0

2,0

5,5

12,5

3

3,9

1,5

4,1

9,5

2,8

2,0

4,0

8,8

4

0,8

0,2

3,2

4,2

5,2

0,0

3,9

9,1

5

0,3

0,0

1,0

1,3

0,6

0,0

1,9

2,5

6

2,5

0,2

1,3

4,0

0,6

0,0

0,9

1,5

7

0,0

0,0

1,1

1,1

0,2

0,6

2,2

3,0

8

0,8

0,0

1,1

1,9

0,0

0,7

1,0

1,7

9

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,7

0,7

10

0,1

0,0

1,7

1,8

0,0

0,0

0,4

0,4

Soma

28,3

7,9

27,0

63,2

24,1

7,6

31,6

63,3

1

Massa de fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações do filtro da lavadora. 2 Massa de
fibras retidas nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 500 !m. 3 Massa de fibras retidas
nos papéis-filtro provenientes das emborcações da peneira de 63 !m. 4 Total referente à soma da massa de
fibras retidas no filtro da lavadora, na peneira de 500 !m e na peneira de 63 !m. As fibras retidas na filtragem
de apenas 100 mL do efluente final em papel-filtro de 8 !m não foram contabilizadas. 5 Número da lavagem.
Fonte: A própria autora.
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APÊNDICE II
Figura I1 – Micrografias eletrônicas de varredura da gota seca de 10 µL referente à primeira lavagem da
primeira réplica do artigo de CO, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora, ampliadas 60 vezes,
escala de 1 mm: (a) à esquerda da gota; (b) à direita da gota.

(a)

(b)

Fonte: A própria autora.
Figura I2 – Micrografias eletrônicas de varredura da gota seca de 10 µL referente à primeira lavagem da
primeira réplica do artigo de CO, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora, parte direita da gota: (a)
ampliada 250 vezes, escala de 200 µm; (b) ampliada 1000 vezes, escala de 30 µm.

(a)

Fonte: A própria autora.

(b)
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Figura I3 – Micrografias eletrônicas de varredura de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de CO, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) ampliada
250 vezes, escala de 200 µm; (b) ampliada 700 vezes, escala de 30 µm.

(a)

(b)

Fonte: A própria autora.
Figura I4 – Micrografias eletrônicas de varredura de partículas na lâmina de vidro, onde não foi aplicada a
gota de 10 µL referente à primeira lavagem da primeira réplica do artigo de CO, sem detergente, após passar
pelo filtro da lavadora: (a) ampliada 100 vezes, escala de 200 µm; (b) ampliada 250 vezes, escala de 100 µm;
(c) partícula 1, ampliada 5000 vezes, escala de 10 µm; (d) partícula 2, ampliada 5000 vezes, escala de 10 µm.

Fonte: A própria autora.

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura I5 – Micrografias eletrônicas de varredura da gota seca de 10 µL referente à primeira lavagem da
primeira réplica do artigo de PAC, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) ampliada 100 vezes,
escala de 200 µm; (b) ampliada 500 vezes, escala de 100 µm; (c) ampliada 2500 vezes, escala de 10 µm; (d)
ampliada 5000 vezes, escala de 10 µm.

(a)

(b)

(d)

(e)

Fonte: A própria autora.
Figura I6 – Micrografias eletrônicas de varredura de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de PAC, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) partícula
1, com formato de cristal, ampliada 2500 vezes, escala de 10 µm; (b) partícula 2, com formato de cristal,
ampliada 1500 vezes, escala de 10 µm.

(a)

Fonte: A própria autora.

(b)
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Figura I7 – Micrografias de microscopia ótica de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de CO, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) aumento
de 10 vezes, escala de 200 µm; (b) aumento de 50 vezes, escala de 50 µm.

(a)

(b)

Fonte: A própria autora
Figura I8 – Micrografias de microscopia ótica de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de PAC, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) aumento
de 10 vezes, escala de 200 µm; (b) aumento de 20 vezes, escala de 100 µm.

(a)

(b)

Fonte: A própria autora.
Figura I9 – Micrografias de microscopia ótica de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de PES, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) aumento
de 10 vezes, escala de 200 µm; (b) aumento de 20 vezes, escala de 100 µm.

(a)

Fonte: A própria autora.

(b)
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Figura I10 – Micrografias de microscopia ótica de partículas na gota seca de 10 µL referente à primeira
lavagem da primeira réplica do artigo de PA, sem detergente, após passar pelo filtro da lavadora: (a) aumento
de 10 vezes, escala de 200 µm; (b) aumento de 20 vezes, escala de 100 µm.

(a)

Fonte: A própria autora.

(b)
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APÊNDICE III
Memorial do cálculo relativo ao item 6.3.3, sobre a área da camiseta de algodão, baseada na
Figura I11, onde:
a) medida 5 equivale a 22,00 cm;
b) medida 6 equivale a 17,50 cm;
c) medida 11 equivale a 72,00 cm;
d) medida 3 equivale a 52,50 cm.
Figura I11 – Medidas relativas à frente de uma blusa.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 12071:2002.

área total da peça = (medida 5 $ medida 6 $ 4) + (medida 11 $ medida 3 $ 2) =
(22,00 $ 17,50 $ 4) + (72,00 $ 52,50 $ 2) = 9100 cm2

