
Estudo das Principais Máscaras e seus Modos de Uso

Uma abordagem da Engenharia de Materiais e Manufatura

1 - introdução
O uso de máscaras em países como o Japão sempre foi comum devido a uma

cultura valorizadora da higiene, já que a transmissão de infecções, seja pelo ar ou gotículas,
é menor caso o usuário esteja utilizando máscara. No Brasil e em outros países, a prática
foi aderida apenas após a pandemia do coronavírus (COVID-19), por ser um vírus mais letal
e com uma taxa infecto-contagiosa maior.Com base nisso, é de suma importância ressaltar
que qualquer máscara já é muito mais eficaz do que não utilizar nenhuma, pois utilizando-as
você protege, além de si, os outros, impedindo que principalmente, gotículas suas sejam
expelidas para o ambiente. Contudo, as máscaras por si só não combatem completamente a
proliferação do vírus, necessitando muito da presença do álcool em gel, lavagem constante
e correta das mãos, medidas de distanciamento e, claro, a vacinação.

Mas, no que diz respeito às máscaras, apesar de agora seu uso fazer parte de nosso
cotidiano, será que estamos usando esses objetos de proteção adequadamente? Quais
materiais devemos priorizar para determinadas situações? E para reutilizar, como devo
prosseguir com cada tipo de material?

2 - proteção interna vs proteção externa
Antes de compreender melhor os conceitos, precisa-se de, primeiramente, dar certo

destaque a todas as medidas de proteção que devemos seguir em uma pandemia. São
diversas recomendações a tentar cumprir, além de diversas providências que devem ser
tomadas. Ou seja, distanciamento social, higiene das mãos, vacinação em massa, limpeza
de superfícies ou locais e uso de máscaras são compreendidos como um somatório de
elementos que resulta em uma barreira maior que pode ser compreendida como diversas
barreiras protetivas, as quais podem diminuir a probabilidade de contaminação, mas não
necessariamente a anularem. Veja o exemplo a seguir:.



Feita pelo próprio autor

Em seguida, para aprofundar mais o conhecimento de eficácia de cada máscara, é
necessário que a população entenda alguns conceitos básicos no que tange às diferentes
proteções. Inicialmente, em diversos estudos e pesquisas sobre máscaras em situações
pandêmicas ou epidêmicas, há uma divisão entre os tipos de barreiras que cada máscara
fornece: é conhecido o conceito de proteção interna (Inward protection) e de proteção
externa (Outward protection). Mas o que cada uma significa?

A proteção interna diz respeito ao que entra na máscara, ou seja, às partículas que
vêm do meio externo para o indivíduo. Já a proteção externa consiste no quanto a máscara
impedirá que partículas infecciosas se espalhem do indivíduo para o meio externo.
Utilizando esses conceitos, cientistas realizam testes de diferentes formas com voluntários
para simular a proteção que cada máscara confere, considerando o uso por um curto e por
um longo período de tempo.
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Um estudo realizado na Irlanda concluiu que a proteção interna conferida em um
curto período de tempo pela máscara PFF2 é 25 vezes maior que a máscara cirúrgica,
que, por sua vez, promove o dobro de proteção de uma máscara caseira. Já por longos



períodos de tempo de uso, o fator médio de proteção interna da máscara PFF2 diminui,
enquanto as outras não apresentaram um padrão, o que não significa que podemos usar as
outras por um longo período de tempo, apenas que a PFF2 é eficiente mas pode se
desgastar.

Também foram levantados dados em outros estudos sobre a proteção externa, que
mostraram que a máscara cirúrgica protege três vezes mais do que a caseira, o que já
era esperado, visto que as máscaras cirúrgicas são fabricadas para proteger o
ambiente de emissões individuais de partículas infecciosas. Contudo, como no momento
atual do Brasil necessitamos de uma proteção completa, com eficiência interna e externa,
conclui-se que a PFF2 é a mais eficiente em situações pandêmicas, se utilizada da forma
correta.

Com todo esse levantamento de dados, vale ressaltar que máscaras reduzem a
exposição a partículas do ar por uma combinação das ações filtradoras, da qualidade e da
aderência da máscara ao rosto. A eficiência da filtragem do material depende de uma
variedade de fatores: a estrutura, a composição e o tamanho da máscara fabricada, além da
velocidade, da forma e das propriedades físicas das partículas às quais estamos expostos.
Mesmo que todo material proporcione uma barreira física a uma infecção, pode ser que a
máscara feita por ele não se encaixe bem em volta do nariz e da boca, por isso devemos
sempre nos atentar aos modos de uso.

3- Modos de Uso
Existem certos cuidados que o usuário de máscaras precisa ter em mente durante

esse período pandêmico, pois nem todas as máscaras precisarão dos mesmos cuidados na
hora de serem reutilizadas. A seguir, foi elaborada uma tabela ilustrativa dos principais
modelos mais utilizados de máscaras presentes no mercado de acordo com as
recomendações adequadas de cuidados na reutilização:
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Uma observação muito importante a ser feita também é em relação ao tempo de uso
das máscaras no geral, que devem ser trocadas após cerca de 3 horas de uso, com
exceção da PFF2 e KN95, que são mais resistentes e conseguem permanecer por cerca de
5 horas sem umedecer criticamente (considerando que você não esteja em um ambiente
muito úmido, e que não esteja espirrando ou falando constantemente). Isso mostra que não
existe ao certo uma regra rígida para essas duas últimas, mas é recomendado que as
unidades sempre sejam trocadas nesse período para evitar problemas de contaminação.
No caso da máscara cirúrgica, recomenda-se que, após o período em que ela começa a
umedecer, seja descartada adequadamente. Já para as demais, é interessante guardá-las
devidamente em um saquinho plástico, e trocar por uma unidade seca, para não prejudicar a
máscara ou aumentar o risco de infecção do usuário. Além disso, deve-se atentar ao suor
excessivo em todas as máscaras, por conta do problema da umidade já citado
anteriormente, mas principalmente em modelos como PFF2 e KN95, pois essas máscaras
também podem se tornar muito vulneráveis e perderem a eficácia se ficarem molhadas com
suor.

4 - Uma abordagem dos materiais
É muito interessante do ponto de vista da engenharia de materiais e manufatura

analisar as principais máscaras no que diz respeito à sua composição e efetividade, pois tal
análise complementa o porquê da existência de normas que avaliam se uma máscara de



fato é eficiente. Serão expostos a seguir os modelos mais populares das máscaras, com
singularidade e características responsáveis por ditarem se o material e estrutura da
máscara são, ou não, adequados para o momento de pandemia que estamos vivenciando.

4.1 - As Máscaras de tecido comum

A princípio, começaremos pela máscara usual, ou seja, de tecidos comuns, sem
nenhuma propriedade muito específica de proteção (como as de algodão, poliamida, entre
outras). Tais máscaras, apesar de não possuírem uma composição material como as
PFF2/N95, KN95 e Cirúrgicas, ainda são fundamentais para a proteção das pessoas ao
nosso redor, justamente pelo fato de que utilizar máscara é sempre melhor do que não
utilizar. A utilização dessas máscaras de tecido comum sobrepostas, ou seja, utilizar duas
ou três ao mesmo tempo no rosto, pode promover uma proteção interessante, desde que
elas estejam bem encaixadas no rosto (isso é mais recomendado para quem não tenha
condições de comprar as máscaras mais fortes, e precisam reforçar sua proteção).
Entretanto, recomenda-se que você tenha, por exemplo, pelo menos uma máscara mais
reforçada, como a PFF2/N95 ou KN95, para frequentar ambientes que são muito fechados
ou/e que possuem intensa circulação de pessoas. Assim, você terá uma probabilidade
menor de se contaminar nesse tipo de ambiente mais perigoso, principalmente se você
utilizar a máscara acompanhada de medidas de distanciamento e higienização.

4.2 - As Máscaras cirúrgicas

Essas máscaras são de consistente eficácia, sendo vistas hoje como um dos
modelos mais usuais a serem utilizados. Sua composição material é muito interessante, e
atua em sinergia com sua eficácia. Entretanto, é um tipo de máscara que precisa ser
descartada após seu tempo de uso.

É composta de polipropileno não tecido e calandrado, ou seja, um tecido que não
passou por teares, mas que foi submetido a prensagem em rolos industriais. Conhecido
popularmente como TNT (Tecido não tecido). Além disso, essa máscara é dotada de três
camadas:

● Camada interna: composta de TNT comum, responsável por absorver a
umidade do ambiente, e a liberada pelo usuário.

● Camada de filtro: camada produzida mediante o processo de “melt-blown”,
o qual consiste na manufatura (fabricação) de fibras a partir de um
polímero fundido em extrusora, que seguidamente é cortado mediante a
utilização de ar quente comprimido [TESTEX]. Logo após esse
processamento, é aplicada uma carga eletrostática, que será responsável
pela retenção de partículas e vírus, não permitindo que ela chegue até o
usuário.

● Camada externa: feita de um TNT impermeável, que visa não permitir a
passagem de líquido pulverizado pelo usuário (espirros, gotículas, umidade),
isto é, sua principal função é conter um possível espalhamento viral do
usuário para o ambiente.



Por outro lado, o formato das máscaras cirúrgicas dificulta um ajuste preciso à face
de seu portador, o que diminui sua eficiência em comparação com as máscaras filtrantes de
partículas devido à presença de vãos nas bordas do equipamento de proteção, pelos quais
podem passar gotículas de aerossóis. Uma boa maneira de contornar isso é, além de
encostar firmemente o ajustador nasal ao rosto, utilizar também uma máscara, podendo ser
a comum, por cima, de modo a obter uma dupla camada de proteção e um ajuste mais rente
ao rosto.

4.3 - As Máscaras PFF2 (ou N95)

PFF2 ou N95? Ambas possuem uma eficácia muito semelhante, sendo que a PFF2 é
do padrão Brasileiro, enquanto que a N95 é do Americano.

Tal máscara é a mais indicada para a população no momento atual, por conta do
agravamento da pandemia e devido à alta eficácia de proteção promovida por essa
máscara, seja por conta de sua composição material ou pelas suas capacidades de vedação
e de encaixe no rosto, facilmente personalizado. Ademais, as máscaras PFF2 possuem
Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, pois são testadas e precisam estar
em conformidade com os padrões. É composta por 3 tipos de camadas: protetora (mais
externa), filtradora (do meio) e as de suporte (mais internas).

● Protetora: é composta por Polipropileno não tecido (TNT), isto é, um
polímero que não passou por um tear, de fibras resilientes que podem, ou
não, serem capazes de repelir partículas de água (característica hidrofóbica).
Essa capacidade hidrofóbica geralmente está presente em modelos de custo
mais elevado.

● Filtradora: presença de fibras finas e puras, e outras mais grosseiras, que
podem ser produzidas por agulhamento ou por “melt spinning” (extrusão de
polímero fundido nos buracos de uma fiandeira, resfriado por ar frio). Essas
fibras finas são oriundas de polímeros orgânicos e servem como materiais
filtrantes devido a sua estrutura de baixa porosidade, sendo capaz de filtrar,
até mesmo, nanopartículas. No caso das fibras mais grosseiras, a principal
função é promover um breve distanciamento entre as fibras mais finas,
diminuindo o fator de empacotamento excessivo. Em outras palavras, as
fibras grossas promovem um espaçamento entre as fibras finas de tal
maneira a permitir a respirabilidade da máscara.

● Camada de Suporte: é também composta por múltiplas camadas:
○ Externa: densidade entre 20 e 50 g/m², com principal função de

proteger contra meio ambiente, bem como contra a exalação do
usuário.

○ Intermediária: mais densa (250 g/m²), mais eficaz na filtração em
geral.

○ Interna: composta de NT (não tecido), geralmente dotada de cargas
eletrostáticas que aprisionam qualquer partícula ou vírus invasores.

4.4 - As Máscaras KN95

São máscaras que seguem os padrões de confecção e segurança chinesa, e que
ocupam uma posição de destaque no mercado.



Elas possuem 4 camadas em sua estrutura, sendo elas:
● Externa: camada de PP (Polipropileno) processada mediante processo de

spunbond (processo de manufatura que transforma, sem tecer, um polímero
em filamentos mediante uma intensa injeção de ar cruzada).

● Filtrante: processada mediante melt-blown (processo de manufatura que
transforma, sem tecer, um polímero em filamentos mediante uma intensa
injeção de ar convergente) em PP, composta por pequenos poros e alta carga
eletrostática. Essa camada, quando comparada com o restante da máscara, é
muito mais fina (cerca de 8 vezes mais fina que a PFF2), compondo menos
de 20% da espessura do produto.

● De tecido (fibras): é a camada mais espessa da máscara, que atua como
um “casco" composto por 95% de celulose e 0,6% de cera natural, ocupando
cerca de 70% da espessura total da máscara.

● Interna: essa camada passou pelo mesmo processamento da externa e é
composta do mesmo material desta.

Ademais, sua eficácia é relevante e capaz de fornecer uma proteção adequada para
o cidadão comum que não seja exposto a uma carga viral muito elevada, ou seja, que não
esteja em um ambiente muito fechado com pessoas possivelmente contaminadas e
aglomeradas. Isso ocorre pelo fato de que a KN95 não possui um ajuste tão preciso
quanto a PFF2 (N95), pois esta última possui alças reguláveis que permitem que a
máscara fique bem rente ao rosto; o que não acontece na KN95 por conta da existência
de pequenas folgas no encaixe devido à ausência dessas regulagens. Além disso, um
diferencial muito relevante entre esses dois modelos está na camada filtrante, pois a KN95
possui uma camada filtrante principal muito mais fina que a existente na PFF2 (N95),
surgindo desse fator a necessidade de se colocar a 4ª camada na KN95, isto é, a camada
de tecido comum. Entretanto, dependendo do fabricante, as máscaras KN95 e PFF2 podem
apresentar de 3 a 5 camadas. A figura a seguir mostra a diferença de espessura e de
quantidade de camadas usual entre os dois tipos de máscara, N5 e KN95, assim como a
maneira pela qual foram manufaturadas cada uma das camadas.



Fonte: YIM, 2020

Mas afinal, você sabe como são essas máscaras por dentro, bem de perto? Confira a
seguir algumas imagens de uma N95 e de uma KN95 (ambas de 4 camadas):



Fonte: Departamento da Engenharia de Materiais e Manufatura (EESC-USP)



Fonte: Departamento da Engenharia de Materiais e Manufatura (EESC-USP)

5-conclusão
Assim, nota-se que existe uma explícita necessidade do uso de máscara, mesmo

que ela seja apenas de tecido comum, pelo fato de podermos diminuir a probabilidade de
nos infectar, ou de infectar os outros. Além disso, priorizar máscaras mais robustas, como
PFF2/ N95 e KN95 para ambientes fechados de circulação intensa de pessoas, também se
mostra uma medida muito recomendada, devido às características dos materiais
apresentados, assim como seus ajustes mais aprimorados para a vedação.

Consequentemente, vale ressaltar a necessidade de complementar a proteção das
máscaras com medidas de distanciamento, isolamento, higienização e, quando chegar a sua
vez, com a vacinação, pois com esses fatores combinados é possível reduzir a proliferação
do vírus e permitir que as pessoas se sintam mais seguras ao saírem de suas casas.



Por fim, é sempre importante se atentar ao tempo de uso das máscaras,
principalmente no que diz respeito a umidade, e sempre seguir os modos de uso e
reutilização/descarte corretos para cada tipo de modelo.
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