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RESUMO 
 
 
O controle de microplásticos no ambiente marinho tem se mostrado um grande 
desafio, devido ao constante crescimento populacional e, consequentemente, 
aumento do consumo e da produção industrial. Estima-se que mais de um terço dos 
microplásticos primários, presentes nos oceanos, sejam provenientes do enxágue de 
Produtos de Cuidados Pessoais e da lavagem de Roupas Sintéticas. Os hábitos de 
consumo são responsáveis por gerar resíduos de polímeros sintéticos que são, 
diariamente, despejados em corpos hídricos, causando riscos aos ecossistemas 
marinhos e à saúde humana. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
a percepção da comunidade acadêmica do Campus Baixada Santista da 
Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, em relação à degradação do ambiente 
marinho pela presença de microplásticos pós-consumo, resultantes do enxágue de 
Produtos de Cuidados Pessoais e da lavagem de Roupas Sintéticas, em função de 
fatores socioeconômicos ( escolaridade, categoria ocupacional, idade e renda 
familiar). O fator formação acadêmica/profissional não foi levado em consideração. Foi 
utilizado um questionário constituído por 15 perguntas divididas em 04 sessões: i) Perfil 
socioeconômico; ii) Microplásticos em Produtos de Cuidados Pessoais; iii) 
Microplásticos em R oupas Sintéticas e; iv) M icroplásticos no ambiente marinho. A 
amostra foi composta de forma a englobar todas as categorias ocupacionais do 
campus Baixada Santista. O presente estudo contou com a colaboração de 26 
docentes do Instituto Saúde e Sociedade (ISS) e 28 do Instituto do Mar (IMar), 167 
discentes de graduação do ISS e 144 do IMar, 60 discentes de pós-graduação Strictu 
sensu (Mestrado e Doutorado), 44 discentes da Universidade Aberta a Pessoa Idosa 
(UAPI), 55 técnicos administrativos e 10 funcionários terceirizados, totalizando uma 
população de 534 indivíduos. Os resultados apontaram que os fatores 
socioeconômicos analisados influenciaram na percepção dos indivíduos que 
compõem a comunidade acadêmica do campus. No fator escolaridade, os 
entrevistados com Ensino Superior completo e Pós-Graduação, apresentaram mais 
conhecimento e domínio do assunto, bem como interesse em mudar os seus hábitos 
de consumo adquirindo PCPs e RS compostos de matérias-primas naturais. Em 
relação ao fator categoria ocupacional, os docentes do IMar apresentaram maior 
percepção em relação aos PCPs e RS, enquanto os docentes do ISS, demonstraram   
maior conhecimento em relação aos responsáveis pelos microplásticos no ambiente 
marinho e as formas de reduzir estes materiais neste ambiente, denotando ausência 
de transversalidade do conhecimento ente os dois institutos. No fator renda familiar os 
entrevistados com rendas altas, apresentaram um maior conhecimento e percepção 
em comparação aqueles com renda baixa. Demonstraram também interesse em 
mudar os hábitos de consumo e investir em produtos ambientalmente sustentáveis. 
Com relação ao fator idade, os participantes mais jovens demonstraram, maior 
percepção de conhecimentos em relação aos PCPs e RS, maior interesse e 
disponibilidade em mudar de hábitos. Concluimos que os quatro fatores foram 
determinantes, na amostra estudada, interferindo na percepção dos indivíduos em 
relação a degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos 
pos-consumo provenientes do enxague de PCPs e da lavagem de RS. Devem, 
portanto, ser utilizados para estabelecer medidas mais efetivas de proteção ao meio 
ambiente marinho, visto que, são determinantes na questão da consciência, incentivo 
e conhecimento. 
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ABSTRACT 
 

The control of microplastics in the marine environment has become a major challenge 
due to the constant population growth and, consequently, increased consumption and 
industrial production. It is estimated that more than one third of the primary 
microplastics in the oceans come from the rinsing of Personal Care Products and the 
washing of Synthetic Apparel. Consumption habits are responsible for generating 
synthetic polymer waste that is daily discharged into water bodies, causing risks to 
marine ecosystems and human health. Thus, the objective of this study was to evaluate 
the perception of the academic community of the Baixada Santista Campus of the 
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, regarding the degradation of the marine 
environment by the presence of post-consumption microplastics, resulting from the 
rinsing of Personal Care Products and the washing of Synthetic Clothes, according to 
socioeconomic factors, education, occupational category, age and family income. A 
questionnaire consisting of 15 questions divided into 04 sessions was used: i) 
Socioeconomic profile; ii) Microplastics in Personal Care Products; iii) Microplastics in 
Synthetic Clothes and iv) Microplastics in the marine environment. The sample was 
composed to encompass all occupational categories of the Baixada Santista campus. 
The present study had the collaboration of 26 professors from the Instituto Saúde e 
Sociedade (ISS) and 28 from the Instituto do Mar (IMar), 167 undergraduate students 
from the ISS and 144 from the IMar, 60 graduate students (Master's and PhD), 44 
students from the Universidade Aberta a Pessoa Idosa (UAPI), 55 administrative 
technicians and 10 outsourced employees, totaling a population of 534 individuals. The 
results pointed out that the socioeconomic factors (education, income, occupational 
category and age group) influenced the perception of the individuals who make up the 
academic community of the campus. The academic/professional training factor was 
not taken into account. The results showed that the socioeconomic factors analyzed 
influenced the perception of individuals who make up the academic community of the 
campus. In the education factor, respondents with complete Higher Education and 
Post-Graduation, showed more knowledge and mastery of the subject, as well as 
interest in changing their consumption habits by acquiring PCPs and RS composed of 
natural raw materials. Regarding the occupational category factor, IMar professors 
showed greater perception in relation to PCPs and RS, while ISS professors showed 
greater knowledge regarding those responsible for microplastics in the marine 
environment and the ways to reduce these materials in this environment, denoting lack 
of transversality of knowledge between the two institutes. In the family income factor, 
respondents with high incomes showed greater knowledge and perception compared 
to those with low incomes. They also showed interest in changing consumption habits 
and investing in environmentally sustainable products. Regarding the age factor, the 
younger participants showed a greater perception of knowledge in relation to PCPs 
and RS, greater interest and availability in changing habits. We conclude that the four 
factors were decisive, in the studied sample, interfering in the perception of individuals 
in relation to the degradation of the marine environment resulting from the presence of 
post-consumer microplastics from PCPs rinsing and RS washing. They should, 
therefore, be used to establish more effective measures to protect the marine 
environment, as they are crucial in terms of awareness, encouragement and 
knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao decorrer dos anos, especialmente, a partir da década de 50, com o advento 

da produção industrial acompanhado pelo crescente processo de urbanização e 

aumento populacional, foram responsáveis por elevar a produção de produtos de 

plástico em larga escala, bem como por intensificar o consumo e, consequentemente, 

o aumento da geração de diversos resíduos plásticos. Os quais podem ser produzidos, 

utilizados e descartados pelas pessoas de modo intencional ou não, e, principalmente, 

em ambientes não adequados para este fim, como o ambiente marinho, por meio de 

sistemas de drenagem e de esgoto, existentes no âmbito das cidades (GESAMP, 

2015). 

De acordo com o Grupo Misto de Peritos sobre os Aspectos Científicos de 

Proteção Ambiental Marinha – Gesamp (2015), o ambiente marinho se tornou a 

destinação final para uma vasta quantidade de resíduos plásticos, que incluem uma 

extensa gama de polímeros sintéticos com tamanhos que variam de metros a 

nanômetros de diâmetro. Thompson e Napper (2019) relatam que diante desta grande 

abrangência, é quase impraticável a remoção destes resíduos do ambiente marinho, 

principalmente, ao considerar os microplásticos de pós-consumo, provenientes do 

enxágue de Produtos de Cuidados Pessoais e da lavagem de Roupas Sintéticas. 

O termo “microplástico” tem sido utilizado para designar diferentes materiais 

sintéticos poliméricos de tamanho reduzido e baixa densidade, que em decorrência 

da ação dos ventos, das correntes oceânicas e dos tráfegos marítimos, podem ser 

transportados para locais distantes das fontes geradoras, tornando-se disponíveis 

para uma enorme variedade de organismos marinhos (OLIVATTO et al., 2018). 

Embora, não exista uma definição mundialmente aceita ou acordada em relação ao 

seu tamanho, a maioria dos pesquisadores têm considerado como microplásticos as 

partículas plásticas menores que 5 mm de diâmetro, abrangendo até nanopartículas 

(GESAMP, 2015).  

Quanto à sua origem, os autores Arthur et al. (2009) classificam os 

microplásticos em: primários ou secundários. Os primários, são aqueles produzidos 

intencionalmente em dimensões bem pequenas, para uso direto ou como precursores 

de outros produtos. Os secundários são provenientes da degradação de produtos 

plásticos maiores, processo que ocorre, principalmente, no ambiente marinho, através 

de processos químicos de biodegradação (ação de micro-organismos), degradação 
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térmica (variação de temperatura) ou fotodegradação (incidência de raios 

ultravioletas) (ARTHUR et al., 2009; COLE et al., 2011). 

Na indústria de Produtos de Cuidados Pessoais, muitos artigos de higiene 

pessoal incluem em sua composição microplásticos, denominados de “microesferas” 

(microbeads, em inglês), ilustrada na Figura 1 (ISOBE, 2016). Estas estão presentes, 

especialmente, em esfoliantes, sabonetes e géis de limpeza (ANDRADY, 2011), 

exercendo diversas funções como: esfoliação, abrasão, polimento e regulação de 

viscosidade (PNUMA, 2019). Os cremes dentais utilizados para o polimento dos 

dentes, por exemplo, podem ser constituídos por mais de 90% de microesferas 

plásticas, o que é possível observar nas embalagens dos produtos (PNUMA, 2019).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem de uma microesfera de polietileno, numa 
escala de 200 micra (Fonte: Ruiz, 2011). 

 

Dentre os polímeros conhecidos, o Polietileno – PE, é o mais comumente 

utilizado na indústria de produtos de cuidados pessoais (LEI et al., 2015; SUN et al., 

2020; HUNT et al., 2021). O PE tem sido apontado como responsável por causar 

grande impacto ambiental, por ser um material não biodegradável e que necessita de, 

aproximadamente, 400 anos para ser totalmente degradado no ambiente. Além disso, 

o seu uso é capaz de ocasionar à obstrução de tubulações e encanamentos das 

redes de esgoto (RUIZ , 2011; OLIVATTO et al., 2018). Após análise do ciclo de vida, 

alguns materiais (sílica, pedra-pomes, bentonita, bambu e jojoba) vem sendo 
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apontados como uma alternativa promissora, em substituição ao polietileno (HUNT et 

al., 2021). 

A presença de microplásticos, derivados de produtos de higiene pessoal, nos 

compartimentos ambientais vem sendo mencionada em diversos estudos, dentre 

estes, a revisão de Duis e Coors (2016), que discorre sobre fontes, destinos e 

ocorrência dessas partículas nos ambientes aquáticos e terrestres, bem como relata 

informações sobre os efeitos decorrentes da absorção pela biota. Esta revisão 

encontrou apenas estimativas de quantidades produzidas e/ou consumidas de 

produtos de cuidados pessoais, e concluiu não ser possível identificar a origem dos 

microplásticos nesses ambientes, por possuírem características distintas. Desta 

forma, há lacunas no conhecimento, devido à falta de dados quantitativos sobre o 

transporte e o destino dos microplásticos no ambiente, bem como de suas origens 

(primária ou secundária).  

Em 2012, o estudo de Gouin et al. (2012) realizado na União Europeia, 

Noruega e Suíça, veio para contribuir com esta questão ao estimar 4.130 toneladas 

anuais de microplásticos, com base nas vendas de produtos de cuidados pessoais 

líquidos no mar do Norte da Europa. Os resultados são consistentes, uma vez que, 

estão em consonância com a pesquisa do Cosmetic Europe que estimou 4.360 

toneladas/ano para esta mesma região  (DUIS; COORS, 2016).   

As microfibras sintéticas compõem um subgrupo da categoria dos 

microplásticos, portanto, são classificadas da mesma forma quanto à sua origem, em 

primárias e secundárias. Estima-se que em uma única lavagem doméstica possam 

ser liberadas milhares de microfibras, que são encaminhadas aos oceanos e, 

posteriormente, sofrem degradação pela radiação solar, ondas e correntes oceânicas, 

transformando-se em partículas ainda menores (CESA et al., 2017).  

Os microplásticos, derivados de fibras sintéticas, são mais abundantes no 

ambiente e por esta questão, tornam-se um assunto mais comum, de modo que, existe 

um maior número de publicações de investigações a respeito do assunto, 

especialmente, avaliando o comportamento deste tipo de material, em diferentes 

condições experimentais. Nesta perspectiva, destacam-se, por exemplo, pesquisas 

que avaliaram a liberação de fibras sintéticas por peças de vestuário submetidas a 

processos controlados de lavagem, ou seja, considerando os fatores como tipo de 

tecido, temperatura da lavagem, detergente e condicionador utilizados (NAPPER; 

THOMPSON, 2016; DE FALCO et al., 2018ª; DE FALCO et al., 2019b; GALVÃO et 
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al., 2020) e expostas à condições bentônicas (circunstâncias em que os organismos 

dependem de um substrato, seja este consolidado ou firme, como o costão rochoso e 

os recifes de coral, ou inconsolidado ou mole, como: areia e sedimentos de baixa 

granulação) (WELDEN; COWIE, 2017). Em 2017, o estudo de Olivatto (2017), 

realizado na Pontifícia Universidade Católica – PUC do Rio de Janeiro, quantificou e 

qualificou microplásticos na Baía de Guanabara, conforme demonstra a Figura 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Imagem de microfibras, em uma escala de 1.000 micra, 
encontradas na Baía de Guanabara, estado do Rio de Janeiro 
(Fonte: Olivatto 2017). 

 
 

Os impactos negativos causados ao meio ambiente decorrentes da presença 

de microfibras também foram reportados em diversos estudos de revisão, refletindo a 

preocupação da comunidade científica internacional em torno desse problema. Singh 

et al. (2020) analisaram a influência das populações urbanas na poluição e 

contaminação do oceano, devido a principal causa de microplásticos primários no 

ecossistema marinho estar relacionada ao uso crescente de máquinas de lavar, e 

concluíram a necessidade de tornar público este problema e, consequentemente, de 

conscientizar e educar, para possibilitar a compreensão da população urbana quanto 

à toxicidade das microfibras (para organismos aquáticos e humanos). Incluindo novos 

estudos com técnicas de detecção e caracterização para controlar este tipo de 

poluição.  

Gaylarde et al. (2021) analisaram a poluição causada por microfibras plásticas 

liberadas durante a lavagem de roupas e abordaram possíveis estratégias de controle, 

dentre estas: a modificação do design dos têxteis, a criação de novos procedimentos 
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de lavanderia, a divulgação de informação aos consumidores, e regulamentação para 

reduzir a liberação de microfibras. Os autores sugerem estudos de simulação de 

lavagem, para desenvolver um método padrão para teste e modificação de Estações 

de Tratamento de Águas Residuais – ETARs, com a finalidade de reduzir a liberação 

de microfibras em ambientes aquáticos. 

Vale mencionar os experimentos que avaliaram técnicas de tratamento prévio 

de tecidos sintéticos, como estratégia para diminuição da liberação de fibras durante 

a lavagem. De Falco et al., (2018a) inovaram ao mostrar o uso de pectina, um 

polissacarídeo presente nas paredes celulares das plantas, como alternativa natural 

para tratar tecidos sintéticos durante a lavagem. Inicialmente, a pectina foi modificada 

com Glicidil Metacrilato – GMA e posteriormente, enxertada em poliamida, depois 

foram realizados ensaios de lavagem de tecidos tratados que mostraram redução em 

cerca de 90% da quantidade de microfibras liberadas, em comparação com tecidos 

não tratados.  

De Falco et al. (2019) também demostraram um tratamento físico através do 

revestimento de tecidos de poliamida com polímeros biodegradáveis, baseados em 

processos eletro cinéticos ou Eletrofuidodinâmica – EFD. Napper et al. (2020) 

testaram a capacidade de diferentes marcas de máquinas de lavar comercializadas, 

a fim de minimizar a liberação de microfibras por peça de roupa, durante a lavagem.  

 

1.1 Poluição Marinha   

   

De acordo com Conley et al. (2019) a poluição ambiental marinha, ocasionada 

pela lavagem de roupas sintéticas, em escala doméstica, é proveniente do fato de que 

os efluentes gerados (resultantes da lavagem), ricos em microfibras, seguem para as 

ETARs, sem filtragem. Uma vez que, os filtros existentes nas máquinas de lavar, 

instaladas nas residências, não conseguem retê-las integralmente (CONLEY et al., 

2019). 

Já nas ETARs, ocorre apenas a remoção de partículas com diâmetros 

superiores a 100 μm, de modo que, não são capazes de reter partículas menores. O 

que se torna, do ponto de vista ambiental, preocupante, uma vez que, os itens de 

vestuário costumam ser lavados com uma maior frequência, os quais, geralmente, são 

fabricados por polímeros sintéticos, como o poliéster e a poliamida (HAAP et al., 
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2019). Por outro lado, não existem políticas, nem mesmo regulamentação, que exijam 

a remoção das microfibras em ETARs (CONLEY et al., 2019; FREEMAN et al., 2020).  

No Brasil, as ETARs também são conhecidas pelo termo “Estações de 

Tratamento de Esgoto – ETE”, uma vez que, as águas residuais de origem doméstica 

designam-se oficialmente, no país, como “esgoto sanitário”. Desta forma, as ETARs 

e, portanto, ETEs, são definidas como um conjunto de unidades implementadas com 

a finalidade de reduzir a carga poluidora dos efluentes descartados (ZAGALLO, 2018). 

No território brasileiro, o esgoto sanitário é definido com base na NBR 

9648:1986, como o despejo líquido (dejeto), formado por efluentes domésticos, 

industriais, águas de infiltração e precipitações pluviais. O efluente doméstico é aquele 

resultante da utilização da água, normalmente, para higiene, necessidades fisiológicas 

humanas, limpeza e lavagem, em residências, comércios e/ repartições públicas 

(SILVA, 2014). 

Um Sistema de Esgoto Sanitário constitui um dos principais integrantes da 

infraestrutura urbana dos municípios, que tem por função, portanto, atuar na coleta e 

no encaminhamento de dejetos (água residuária de atividades domésticas e 

industriais), a um destino apropriado (FONSECA, 2008). As águas residuárias podem 

ainda conter, alguma parcela de água da chuva (pluvial), a qual escoa pelos terrenos 

e entra nas tubulações coletoras (ZAGALLO, 2018). 

Os sistemas convencionais de esgotamento sanitário são, geralmente, 

constituídos por redes coletoras, interceptores, estações elevatórias e ETEs. Desta 

forma, representam um conjunto de canalizações, que visam coletar e receber o 

lançamento dos esgotos, com a finalidade de efetuar a destinação adequada, do ponto 

de vista sanitário e ambiental, que implica no retorno da água (tratada) aos corpos 

hídricos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2020), a 

Baixada Santista utiliza um sistema de disposição oceânica de esgoto, que atua no 

lançamento de efluentes domésticos ou esgotos sanitários no ambiente marinho, 

através de emissários submarinos, afastando-os da costa. Embora eles sigam, 

previamente, para as Estações de Pré-Condicionamento – EPC, onde passam por 

pré-tratamento com sistemas de gradeamento, peneiramento e cloração, neste 

processo, são retidas apenas as partículas sólidas maiores em diâmetro, enquanto os 

microplásticos (5 mm) são lançados ao mar por meio de tubulações, por 5 difusores. 

Desta forma, como ressaltam Wright et al. (2013), o ambiente marinho se encontra 
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sob constante contaminação, em especial, por microplásticos de diferentes formatos, 

como, por exemplo: esferas, pelotas, fragmentos irregulares e microfibras. 

Com o decorrer dos anos, vêm surgindo inúmeros estudos destinados a avaliar 

a relação entre os microplásticos e os processos de tratamento de efluentes líquidos. 

O estudo de Mason et al. (2016), por exemplo, foi responsável por realizar a 

caracterização de partículas, encontradas em 17 ETARs, localizadas nos Estados 

Unidos. Já o estudo de Ziajahromi et al. (2017) desenvolveu um método para 

amostrar, caracterizar e quantificar partículas em ETARs, utilizando um dispositivo de 

amostragem de alto volume de microplásticos fracionados e um procedimento 

eficiente de processamento da amostra, o qual foi responsável por melhorar a 

amostragem e assim, minimizar a falsa detecção de partículas não plásticas.  

No estudo de Munno et al. (2017) foi conduzida uma investigação para avaliar 

o potencial da digestão química como método de extração de microplásticos de 

matrizes orgânicas. Os testes confirmaram que temperaturas maiores que 70°C, 

resultam na perda de alguns tipos de microplásticos e que, através da Eletroscopia de 

Infravermelho com Transformação de Fourier – FTIR, ocorre alteração mínima nos 

polímeros recuperados. Hidayaturrahman e Lee (2019) avaliaram o desempenho de 

técnicas de tratamento (terciário) na remoção de microplásticos em efluentes, em 3 

ETARs. E examinaram o tratamento por coagulação com tecnologias de ozônio, filtro 

de disco de membrana e filtração rápida em areia.   

Tian et al. (2021) compararam o acúmulo de partículas liberadas em 

simulações de lavagem de tecidos com a quantidade verificada em amostras 

coletadas em ETARs, de modo que, no primeiro grupo foi constatado uma maior 

presença de Poliéster, Polímero de Tereftalato de Polietileno – PET. Guerranti et al. 

(2019) abordaram sobre uma revisão, que buscou estimar a contribuição representada 

pela presença de microplásticos de produtos de cuidados pessoais em efluentes 

domésticos. 

Dentre os trabalhos de revisão sobre o tema, Hu et al. (2019) analisaram os 

métodos analíticos disponíveis para caracterizar microplásticos (identificados em 

Estações de Tratamento de Esgoto – ETE) e relataram que o tratamento avançado de 

águas residuais, utilizando membrana biorreator, é necessário para a remoção eficaz 

de microplásticos; Ngo et al. (2019)  demonstraram os possíveis caminhos percorridos 

pelas partículas antes de adentrarem nas Estações de Tratamento, bem como 

ineficiência na remoção de partículas pelas tecnologias em operação até o momento; 
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Zhang et al. (2020) pesquisaram microplásticos em águas residuais, a partir do uso 

de um software para construir e visualizar redes bibliométricas.  

A União Internacional de Conservação da Natureza – UICN estimou que 35% 

dos microplásticos presentes no ambiente marinho são provenientes da liberação de 

microfibras na lavagem de roupas e 2% são resultantes do enxágue com produtos de 

cuidados pessoais, representando um total de 37% dos microplásticos existentes no 

ambiente marinho (UICN, 2019). A presença de microplásticos neste ambiente 

constitui uma ameaça à fauna marinha, uma vez que, podem ser ingeridos por 

invertebrados e peixes menores, que servem de alimento para espécies maiores 

(especialmente, peixes) e posteriormente, para o consumo do homem, ameaçando 

assim toda a cadeia alimentar (JINHUI et al., 2019).  

Além disso, os microplásticos são um veículo de exposição e transferência de 

contaminantes, visto que adsorvem substâncias químicas tóxicas como, por exemplo, 

os desreguladores endócrinos, que podem causar efeitos adversos no 

desenvolvimento, na reprodução e em funções neurológicas e imunológicas dos seres 

humanos e demais animais (CHEN et al., 2019). Mesmo em concentrações 

extremamente baixas, os microplásticos oferecem riscos aos ecossistemas marinhos, 

à biodiversidade, à segurança alimentar e à disponibilidade de alimentos para as 

diversas espécies marinhas (GALLO et al., 2018).  

Podem ser observados exemplos de trabalhos publicados recentemente e que 

sistematizaram os principais achados reportados nas pesquisas especializadas, em 

relação aos resíduos liberados, especialmente, por produtos de cuidados pessoais. 

Zhou et al. (2020) realizaram uma análise dos estudos que descreveram processos 

de bioacumulação de substâncias presentes, ou seja, microplásticos de produtos de 

cuidados pessoais. Atugoda et al. (2021), revisaram pesquisas que trataram de 

processos de adsorção de substâncias presentes nestes produtos em superfícies 

microplásticas.   

No ambiente marinho, conforme demonstra a Figura 3, é possível observar de 

forma ilustrativa o processo de bioacumulação. Inicialmente, os microplásticos 

primários são lançados no ambiente através das tubulações de esgoto e efluentes. 

Em seguida, se unem aos microplásticos secundários, provenientes da quebra de 

objetos plásticos (maiores) que já estão neste ambiente. Ruiz (2011) ressalta que, 

geralmente, os microplásticos são confundidos, de acordo com o seu estado de 

degradação, com alimento pelos peixes.  
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Figura 3. Processo de bioacumulação de microplásticos no ambiente marinho 
(Fonte: Ruiz e Vilela, 2011). 

 

O efeito de bioacumulação, ocorre devido aos peixes (menores) servirem de 

alimento para os maiores, que servem de alimento para outras espécies ou até 

mesmo, para o homem, como dita a cadeia alimentar. Os aditivos dos plásticos são 

responsáveis por penetrar e se concentrar nos tecidos (ou órgãos) dos peixes e, 

consequentemente, dos organismos que os consomem. Em adição, o potencial 

bioacumulativo dos microplásticos, no ambiente marinho, pode ser amplificado devido 

à constante movimentação dos poluentes adsorvidos (RUIZ, 2011). 

Segundo Viso (2017), os microplásticos representam substâncias lipofílicas e 

que, portanto, podem adsorver em suas paredes, compostos tóxicos (poluentes), tais 

como hidrocarbonetos e metais pesados, encontrados na água. O mesmo autor 

complementa que são adsorvidos, normalmente, toxinas como Bifenilos Policlorados 

– PCBs, Organoclorados – DDEs e Nonilfenóis – NPs.  
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Os microplásticos no ambiente marinho, como ressaltam Caixeta, Caixeta e 

Menezes Filho (2018), são expostos à radiação UV da luz solar e submetidos a ação 

combinada de inúmeros processos (fotodegradação, abrasão mecânica e oxidação), 

que dependem das características do corpo hídrico existente. Os quais são 

responsáveis por, ao longo do tempo, impulsionar a degradação dos microplásticos 

no ambiente e assim, fragmentá-los em partículas, cada vez, menores 

(nanopartículas). 

Este fato, com base em Viso (2017), constitui um agravante, uma vez que, os 

microplásticos ao se quebrarem em partículas ainda menores, tendem a se espalhar 

mais pela superfície ou coluna d’água e assim, atingir novos ecossistemas marinhos. 

Além do que, passam a ser menos percebidos por inúmeras espécies de animais, o 

que facilita a sua ingestão e, consequentemente, transferência para a cadeia 

alimentar. Frias, Sobral e Ferreira (2010) relatam que, o potencial poluidor das 

partículas mais degradadas também é maior. O estudo destes autores aponta que 

microplásticos fragmentados com cores escuras têm concentrações mais altas de 

toxinas, especialmente, de PCBs. 

Nos microplásticos, os PCBs representam os compostos mais encontrados e, 

geralmente, com concentrações que variam de 4 a 98 ng/kg (VISO, 2017). Frias et al. 

(2010) complementam que, ao longo dos anos, estudos têm demonstrado que os 

PCBs já estão adentrando as cadeias alimentares, através da ingestão de 

microplásticos por parte dos organismos marinhos. Viso (2017) aborda que os 

fragmentos menores de microplásticos tendem a afetar mais o ambiente marinho 

(promovendo o desequilíbrio dos ecossistemas), os organismos vivos (impactos na 

sobrevivência, desenvolvimento e dinâmica no habitat) e a saúde humana 

(aparecimento de doenças). O descarte inapropriado e a capacidade dos 

microplásticos  adsorver compostos tóxicos representa uma grande problemática, 

uma vez que, podem vir a ser inseridos na cadeia alimentar e assim, afetar a saúde 

dos seres humanos (VISO, 2017).  

Até o momento, de acordo com Lim (2021) não existe estudo examinando o 

impacto dos microplásticos diretamente na sáude humana. Entretanto existem 

pesquisas demonstrando que ratos alimentados por grande quantidade de 

microplásticos apresentam inflamação no intestino delgado. Adicionalmente, este 

autor relata que os microplásticos são capazes de adentrar nas células dos 

organismos, prejudicando as suas atividades o que gera bastane preocupação da 
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comunidade científica. Neste sentido, embora não existam comprovações científicas 

sobre o impacto dos microplásticos na saúde humana, aponta-se que a exposição a 

eles seja capaz de afetar a saúde do homem de diversas formas, como aponta 

Caixeta, Caixeta e Menezes Filho (2018). 

De acordo com Pastor e Aguillar (2019), o potencial de impacto dos 

microplásticos na saúde pública, pode estar associado tanto a composição do 

microplástico, quanto a dos compostos tóxicos adsorvidos e patógenos associados. 

Com base nos mesmos autores, os microplásticos apresentam componentes e 

derivados que são classificados como carcinógenos. Apesar do Policloreto de 

Polivinila – PVC e Poliestireno – PS não serem considerados carcinogênicos para os 

humanos, grupos como o Cloreto de Vinila, Estireno e derivados de talato, são 

apontados como compostos carcinogênicos (PASTOR; AGUILLÓ, 2019). 

Nudelman (2020) relata que os microplásticos, quando ingeridos em um estado 

avançado de degradação e, consequentemente, em partículas menores 

(nanopartículas), são capazes de se translocar entre os tecidos e assim, desencadear 

respostas imunes, liberando seus constituintes químicos, como toxinas. Já Caixeta, 

Caixeta e Menezes Filho (2018), relatam que a ingestão de animais contaminados ou 

de água contendo microplásticos, e até mesmo a adsorção pela pele (quando em 

contato com cosméticos que apresentam uma elevada concentração de 

nanoplásticos), é capaz de comprometer a saúde humana, com implicações no 

intestino e em outros órgãos, bem como ocasionar efeitos tóxicos (fibroses, congestão 

e inflamações). Tais autores complementam ainda que os microplásticos possuem 

habilidade de induzir o bloqueio intestinal e/ou tecidual. 

Em relação aos compostos tóxicos adsorvidos pelos microplásticos, os 

humanos ao fazerem a ingestão da água contaminada ou consumir espécies que 

tenham consumido esta, podem apresentar dificuldade na absorção dos alimentos 

pelas mucosas do aparelho digestivo ou vir a apresentar sintomas mais graves 

(mutagênicos e cancerígenos), que podem até, em médio á longo prazo, levar a 

óbitos, visto que tais substâncias são tóxicas ao organismo (PASTOR; AGUILLÓ, 

2019).  

Sendo assim, torna-se imprescindível a busca pela implementação de 

ferramentas, planos e políticas que possam propor melhoria neste cenário e 

consequentemente, reduzir, neutralizar ou até mesmo, mitigar, estes impactos, tanto 

sobre o meio ambiente, quanto sobre a saúde pública. Dias (2015) aponta que “a 
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prevenção deve ser a ideia central das políticas ambientais, antecipando ações 

negativas”.  

Entretanto, no caso de resíduos pós-consumo, verifica-se a necessidade de 

ações preventivas mais abrangentes do que as recomendadas pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – PNRS, que ressalta a dificuldade em se observar mudanças 

de comportamento por parte dos consumidores que, muitas vezes, não reconhecem 

a implicação de seus atos de consumo na degradação ambiental. Assim, acredita-se 

que a força motriz mais importante seria a mudança no padrão de consumo, advinda 

do conhecimento e da conscientização dos consumidores, quanto aos impactos 

ambientais negativos de suas ações, que favorecem decisões mais acertadas (DIAS, 

2015).  

Em relação a oferta, Dias (2015) aponta como possível solução, regular a 

produção dos bens de consumo através de políticas de produtos, que devem incluir: 

i) exigências de eliminação de materiais tóxicos pela indústria; e ii) rotulagem 

ambiental, com informações sobre os impactos causados ao meio ambiente. O 

mesmo autor ainda relata ser importante a ampliação de estudos relativos à mudanças 

comportamentais, com aspectos que conectem o pré e pós-consumo dos produtos às 

questões ambientas e informações pertinentes, de forma inovadora e interdisciplinar 

(DIAS, 2015). 

O uso de plásticos biodegradáveis é, frequentemente, apontado como uma 

solução potencial para sanar a problemática socioambiental dos resíduos plásticos 

(HUNT et al., 2021; DI BARTOLO et al., 2021; RAI et al., 2021). Como exemplo destes 

materiais, é possível citar os derivados de diferentes tipos de fibras naturais 

(ANNAPOORANI, 2018; MUTHURAJ et al., 2019), poliésteres à base de glicosídeos 

e lactídeos (BOTVIN et al., 2021), fibras de cânhamo cultivadas organicamente 

(PAULITZ et al., 2017),  bem como fibras de natureza proteica (POOLE et al., 2009). 

Além do uso de plásticos biodegradáveis em substituição aos derivados do 

petróleo e da aplicação de regulamentações locais e regionais (voltadas à gestão de 

resíduos plásticos), existem outras estratégias que podem contribuir para diminuir o 

impacto dos plásticos provenientes de vestuário sobre o ambiente marinho. Como 

exemplos: o reaproveitamento de resíduo têxtil (PENSUPA et al., 2017; MARCONI et 

al., 2018; MUTHURAJ et al., 2019) e a divulgação da pegada ecológica (que é uma 

metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das 

populações humanas sobre os recursos naturais) associada aos materiais 
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biodegradáveis (utilizados na confecção de roupas), que podem influenciar as 

decisões de compra do consumidor e assim, estimular o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis (GARCIA et al., 2019; JANAINA et al., 2020). 

Tem se verificado na literatura científica, o aumento dos termos: “avaliação do 

ciclo de vida”, “economia circular” e “polímeros sustentáveis”, o que vem indicando a 

importância e a atualidade do tema (MOAD; SOLOMON, 2021). A economia circular, 

enquanto diretriz na indústria do vestuário, pode promover o desenvolvimento de: 

produtos verdes (que utilizam recursos renováveis na cadeia produtiva e dispensam 

o uso de matéria-prima tóxica, para assim diminuir, ao máximo, o impacto ambiental 

gerado pelo seu consumo), tecnologias mais limpas reciclabilidade e reutilização de 

fibras de roupas descartadas (PAULITZ et al., 2017; MARQUES et al., 2019; TANG; 

CHEN, 2019).  

Pesquisas baseadas na utilização de seres vivos como indicadores da 

existência de microplásticos, no ambiente marinho, são numerosas. Duas revisões 

mostram os efeitos de diferentes categorias de substâncias xenobióticas (compostos 

químicos estranhos ao organismo humano, produzidos pela indústria, como 

pesticidas agrícolas, inseticidas, plásticos, produtos de limpeza e fármacos, ou pela 

natureza, através de vegetais e fungos) sobre comunidades de microalgas e 

cianobactérias (LU et al., 2021) e sobre o trato digestivo de mexilhões (FAGGIO et 

al., 2018). 

O estudo de Weis (2019) demonstrou que a maioria das pesquisas voltadas à 

identificação de microplásticos em ambientes aquáticos enfatizava os impactos 

sobre a biota marinha. Novillo et al. (2020) destacaram a caracterização, ao longo 

de três décadas, de partículas de microfibras sintéticas, em especial, a 

poliacrilamida, encontrada no trato digestivo de 90,5% dos indivíduos de uma 

espécie de golfinho que habitava a porção ocidental do Mar Mediterrâneo. 

Microplásticos foram encontrados em indivíduos de três espécies de peixes da bacia 

hidrográfica do Alto Paraná (OLIVEIRA et al., 2020) e fibras sintéticas foram 

identificadas no trato digestivo de duas espécies de peixes que habitam a porção 

central do Rio Uruguai (SANTOS et al., 2020). 

A presença de microplásticos, no meio físico, já foi observada em diversos 

locais do planeta, como por exemplo: em sedimentos estuarinos da região de 

Changjiang/China (PENG et al., 2017); na atmosfera de Shangai/China (LIU et al., 

2019); na água e em sedimentos do Rio Netravathi/Índia (AMRUTHA; WARRIER, 
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2020); em coletas com diferentes tipos de rede, ao longo do Mar do Norte (LINDEQUE 

et al., 2020); em praias havaianas (REY et al., 2021); em sedimentos próximos a uma 

estação de pesquisa na Antártica (REED et al., 2018); em diferentes compartimentos 

ambientais de uma área urbana da cidade de Nice, na França, e em águas superficiais 

da região noroeste do Mar Mediterrâneo (PEDROTTI et al., 2021). 

Em relação aos estudos de revisão, que relacionam os microplásticos ao 

ambiente físico, foram identificadas análises que buscaram: estimar a concentração 

em sedimentos coletados, em diferentes regiões da Antártica (WALLER et al., 2017); 

caracterizar o diâmetro mínimo das partículas (CONKLE et al., 2017); avaliar os 

estudos em relação ao destino dos principais contaminantes emergentes no ambiente 

aquático (WILKINSON et al., 2017); enumerar as possíveis fontes de partículas 

identificadas em águas superficiais (GALAFASSI et al., 2019); caracterizar as 

partículas produzidas por embalagens de água comercializadas em diferentes países 

(AKHBARIZADEH et al., 2020); caracterizar as partículas identificadas em diferentes 

componentes do ambiente físico da região da Grande Barreira de Recifes, na Austrália 

(KROON et al., 2020); listar as principais fontes e identificar possíveis tendências nas 

políticas públicas voltadas à gestão do problema (LI et al., 2020); quantificar a 

contribuição dos produtos de cuidado pessoal nesse tipo de poluição (SUN et al., 

2020); identificar as principais fontes e alertar para a necessidade de estudos voltados 

à avaliação da presença dessas partículas na atmosfera (XU et al., 2020); descrever 

as principais técnicas para remover fisicamente o material do ambiente (AHMED et 

al., 2021); dissertar sobre os poluentes emergentes identificados na Nigéria, que 

representa o país mais populoso da África  (EGBUNA et al., 2021). 

Além destes, destaca-se o primeiro relato, que descreveu a presença de 

partículas de Polipropileno – PP na placenta de seis mulheres italianas (RAGUSA et 

al., 2021) e assim, revelou o nível de mobilidade dos microplásticos entre os meios 

físico e biótico. 

Os microplásticos são considerados poluentes de preocupação emergente e, 

portanto, frequentemente descritos em função do elevado impacto negativo que 

podem promover sobre a biota marinha. Um número elevado de espécies marinhas 

pode ser afetado pela presença de microplásticos, destacando-se os casos de: i) 

emaranhamento (que pode significar afogamento de mamíferos marinhos, répteis e/ou 

aves, perda da capacidade de pegar comida ou de evitar predadores, feridas 

incuráveis devido à ação abrasiva ou corte, e infeções), ii) ingestão de detritos por 
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grandes vertebrados, iii) acumulação de partículas por organismos planctônicos e 

invertebrados, que acarreta transferências pelas cadeias alimentares até a espécie 

humana - representando um perigo dada a possibilidade destas partículas conterem 

aditivos químicos que interagem eficientemente com vários tipos de contaminantes  

(AVIO et al., 2017).  

De acordo com Montagner et al. (2017), na última década, este tema passou a 

ganhar destaque internacional, uma vez que, pesquisadores chamaram a atenção 

para o fato dos microplásticos, resultantes da ação humana, serem considerados 

contaminantes emergentes, sem, no entanto, estarem incluídos em programas de 

monitoramento ou se quer, possuírem legislação própria (MONTAGNER et al.,2017). 

Dois trabalhos recentes de revisão propuseram recomendações para o 

gerenciamento dos riscos decorrentes da presença de contaminantes emergentes, 

incluindo os microplásticos, nos compartimentos ambientais. Ouda et al. (2021) 

revisaram pesquisas identificando estes contaminantes em diferentes componentes 

do meio físico e em ETEs localizadas nos países do Oriente Médio e do Norte da 

África. Rostami et al. (2021) verificaram as principais estratégias reportadas para 

controlar a emissão de microplásticos em diferentes tipos de ambientes aquáticos, 

discutindo também as dificuldades impostas à implementação dessas estratégias. A 

predominância de partículas derivadas de fibras sintéticas nos ambientes estudados, 

foi uma constatação presente em ambas as revisões. 

Segundo Weis (2019) o aumento expressivo na publicação de artigos 

científicos com a temática de microplásticos em ambientes aquáticos (Figura 4) 

coincide com os anos que sucederam a publicação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 2015 (NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL, 2021). Dentre os 17 ODS, 12 podem ser impactados, direta ou 

indiretamente, pela poluição decorrente de partículas microplásticas, embora apenas 

o objetivo n° 14 (Vida na Água) aborde, especificamente, os impactos desse tipo de 

contaminação (WALKER, 2021). 

Além disso, é possível considerar que o elevado número de artigos de revisão 

publicados (151), somente no primeiro semestre de 2021, indica o atual nível de 

interesse no assunto, por parte da comunidade científica internacional. E, portanto, na 

busca pelo conhecimento a respeito dos impactos decorrentes da presença de 

contaminantes emergentes no ambiente marinho e suas consequências, 

especialmente, para a saúde humana. A busca foi realizada na plataforma Science 
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Direct, utilizando-se diferentes combinações de palavras-chaves: “microplastic” e 

“human health”; “microplastic” e “marine”; “emerging contaminants” e “microplastics”; 

“emerging contaminants” e “personal care products”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Publicação de artigos científicos, originais e de revisão, identificados através da  
plataforma Science Direct entre 2011 e 2021, contendo a palavra microplastic no título Weis (2019)  

 

Geissen et al. (2015) definem “contaminantes emergentes” como substâncias 

pertencentes a diferentes classes químicas (sintéticas ou naturais), que apresentam 

potencial de causar efeitos ecotoxicológicos adversos e/ou efeitos à saúde humana, 

apesar de não serem, usualmente, monitorados no meio ambiente. A liberação destas 

substâncias nos compartimentos ambientais pode, em alguns casos, estar ocorrendo 

há muito tempo sem, no entanto, ter sido detectada até o desenvolvimento de novos 

métodos. Adicionalmente, a síntese de novos produtos químicos ou as mudanças no 

uso e descarte de produtos existentes podem representar novas fontes desse 

contaminantes. 

Sauvé e Desrosiers (2014) chamaram atenção ao fato de que os critérios 

utilizados para a determinação da qualidade ambiental estão intimamente ligados à 

existência dessas substâncias, de modo que, à medida que um novo composto 

químico emergente começa a causar preocupação, acumulam-se dados sobre a sua 

questão ambiental, toxicidade ecológica e humana, bem como sua epidemiologia. Tais 

aspectos, demandam ações governamentais paralelas para que sejam estabelecidas 

diretrizes voltadas à garantia da proteção adequada dos compartimentos ambientais 

afetados (SAUVÉ; DESROSIERS, 2014).  

Lei et al. (2015) revisaram os principais tipos de contaminantes emergentes 

associados a efeitos negativos à saúde humana. Dentre estes, os mais prevalentes 
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incluíram: Compostos fluorados; Subprodutos da desinfecção da água; Aditivos para 

gasolina; Nano materiais manufaturados; Produtos farmacêuticos para uso humano e 

veterinário; e filtros Ultravioleta – UV para pele.  

Em relação aos efeitos negativos destas substâncias no ambiente marinho, é 

possível mencionar as contribuições de uma revisão que foi responsável por levantar, 

dentre outros aspectos, os principais efeitos decorrentes da presença de diferentes 

classes de contaminantes (emergentes) nos ecossistemas marinhos tropicais, e por 

apontar o potencial destes agentes para bioacumulação e atuação como 

desreguladores endócrinos nos organismos (KROON et al., 2020).  

Um outro ponto preocupante que vem contribuindo para o agravamento da 

contaminação do ambiente marinho pela presença de microplásticos, está associado 

a pandemia pelo Novo Coronavírus, declarada em 11 de março de 2020, pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS, em que a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, estabeleceu como um dos métodos de proteção, a utilização de 

máscaras como item pessoal. Que constituem três grupos, que diferem-se entre si, 

sendo: i) uso não profissional (composta por elastano, poliéster e polipropileno); ii) 

cirúrgicas (polipropileno); e iii) Equipamento de Proteção Respiratória – EPR 

(polipropileno) (AGÊNCIA BRASIL, 2020; ANVISA, 2020). 

As máscaras de proteção, independentemente do grupo ao qual pertencem, 

quando descartadas de forma inadequada representam uma fonte potencial de 

poluição e, consequentemente, de microplásticos. Com o decorrer do tempo, 

passaram a serem encontradas em diversos locais, de modo que, podem vir a 

alcançar e, consequentemente, poluir o ambiente marinho, tendo em vista a 

frequência do uso das praias por parte da população (ANASTOPOULOS; 

PASHALIDIS, 2021; DHARMARAJ et al., 2021; SELVARANJAN et al., 2021). Um 

exemplo deste caso pode ser observado na cidade de Santos, como demonstra a 

Figura 5, a disposição de máscaras na faixa de área que possui contato com o mar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disposição inadequada de máscara cirúrgica na praia de Santos. 
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Como exemplos de estudos que reportaram a identificação de máscaras de 

material polimérico em ambientes costeiros, é possível mencionar: pesquisas que 

registraram resíduos ao longo da costa da região de Lima/Peru (DE-LA-TORRE et al., 

2021); ao longo da costa de Bushehr, no Golfo Pérsico (AKHBARIZADEH et al., 2021); 

na Baía de Jacarta (CORDOVA et al., 2021) e em diferentes locais da praia de Cox's 

Bazar, em Bangladesh, considerada uma das mais extensas do planeta (RAKIB et al., 

2021). Além de fonte de microplásticos, máscaras descartadas podem funcionar como 

vetor de espécies invasivas, patógenos e de diferentes poluentes químicos  (DE-LA-

TORRE; ARAGAW, 2021).  

 

1.2 O Mapa do Lixo 

 

Em 2016, o Brasil foi considerado o quarto maior produtor de resíduos plásticos 

do mundo (WWF BRASIL, 2019). De acordo com o Relatório do Banco Mundial (2018) 

há uma complexidade de resíduos plásticos que são levados pelas correntes marinhas 

e que formam grandes aglomerados de plástico flutuante, concentrando-se em áreas 

específicas do globo, denominadas como “giros”, conforme ilustra a Figura 5. Há cinco 

grandes giros com detritos plásticos ao redor do globo, sendo o maior encontrado na 

América do Norte (EUA), seguido da região do Pacífico Norte (China e índia), América 

do Sul (Brasil) e, em último, novamente, o continente asiático (Indonésia).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. O mapa do lixo global (Fonte: WWF, 2018). 
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Os detritos plásticos, destes cinco grandes giros, se espalham pela superfície 

da água até o fundo dos oceanos, e apresentam tamanhos variados, contendo desde 

grandes redes de pesca, garrafas plásticas, até inúmeras partículas de microplásticos. 

O maior giro está entre o Havaí e a Califórnia, e estima-se que contenha 87.000 

toneladas de plásticos cobrindo uma área de 1,6 milhões de km². 

Em 2010, foi estimada uma geração de 275 milhões de toneladas de resíduos 

plásticos (levando em consideração 192 países), em que a quantidade estimada de 

resíduos que entraram, nos oceanos, apresentou uma margem em torno de 4,8 a 12,7 

milhões de toneladas (JAMBECK et al., 2015), contribuindo para alimentar as grandes 

manchas de lixo que neles se formam. A National Oceanic and Atmosfpheric 

Administration – NOAA, agência científica e regulatória ligada ao Departamento de 

Comércio dos Estados Unidos da América – EUA, tem acompanhado a evolução 

dessas áreas (NASIMI et al., 2021). 

Os microplásticos podem compreender até 94% da composição dos 

fragmentos plásticos da Grande Mancha de Lixo do Pacífico – GMLP, representando 

cerca de 1,69 trilhões de partículas (PETERSEN; HUBBART, 2021). Chen et al. (2017) 

verificaram que 84% de amostras plásticas coletadas na região da GMLP 

apresentaram concentrações de contaminantes que excediam os níveis aceitáveis 

para sedimentos. Vale ressaltar que grandes manchas de lixo também são formadas 

em outras zonas de convergência oceânica. A este respeito, é possível mencionar a 

investigação conduzida por Kooi et al. (2016), na qual foram verificadas concentrações 

máximas de microplásticos junto à superfície de áreas formadas em consequência do 

giro subtropical do Atlântico Norte, quantidades que tendem a diminuir drasticamente 

em função da profundidade, das condições do mar e das propriedades das partículas. 

Coulter (2010) destacou a importância das legislações locais e estaduais que 

incidem sobre a costa oeste dos EUA na condição de armas políticas eficazes para 

combater, a curto prazo, a propagação da GMLP. O mesmo autor ainda ressalta que 

estas devem ser pensadas como soluções parciais. Efferth e Paul (2017), por sua vez, 

abordaram que a remoção de grandes manchas de resíduos nos oceanos é de 

responsabilidade internacional.  

Além disso, apontaram também para a necessidade da propagação de 

instrumentos legais que estimulem a redução do uso de plásticos pelas nações, como, 

por exemplo, a proibição ou tributação (mais elevada) de artefatos produzidos com 

este material (EFFERTH; PAUL, 2017). Uma vez que, resultados de uma pesquisa 
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com foco na União Europeia sugerem que a proibição de plásticos de uso único, tais 

como sacolas e microesferas, pode contribuir para minimizar a poluição marinha em 

5,5% na região (HERBERZ et al., 2020).  

A responsabilidade internacional, para o manejo deste problema, fica evidente 

quando se verifica, por exemplo, que parte das contribuições para a formação da 

GMLP também se origina na costa asiática  (MIYAZONO et al., 2021), em países como 

a China, Taiwan, Japão e Coréia (RYAN et al., 2019). Um esforço bilateral entre os 

EUA e o Japão pode ocorrer mais rapidamente do que um esforço global. Ainda assim, 

este pode prolongar-se atingindo um ponto sem retorno (LONGO, 2020). 

Coulter (2010) considera que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar – CNUDM, o único tratado global que trata de fontes terrestres de resíduos 

lançados no ambiente marinho, do qual o Brasil é signatário (BRASIL, 1995), é 

insuficiente como ferramenta para melhorar as condições no Pacífico Norte. Isso se 

deve ao fato da GMLP estar além de qualquer limite de soberania nacional 

estabelecido neste tratado, e das disposições sobre detritos marinhos serem muito 

vagas para facilitar uma solução abrangente.  

 

1.3 A Importância da saúde dos ecossistemas marinhos   

 

Com a intenção de estabelecer um maior contato da população com o oceano, 

foi realizado o primeiro evento no Brasil, destinado a este fim. O qual foi denominado 

como “Conexão Oceano” e ocorreu no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2019, 

voltado a comunicadores, influenciadores e pesquisadores, com o objetivo de 

estruturar diretrizes para engajar a sociedade sobre a importância do oceano. Neste 

evento, foi discutida a importância dos ecossistemas marinhos para a sobrevivência 

na Terra, por diversos atores, como: cientistas, atletas, jornalistas, influenciadores e 

artistas. 

As ideias surgidas no decorrer do “Conexão Oceano” fizeram parte das 

estratégias de comunicação em prol da conservação e sustentabilidade dos oceanos 

e da vida marinha, tema da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 

Sustentável, declarada pela ONU, para o período de 2021 a 2030. O professor do 

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – USP, Frederico Brandini, foi 

responsável por enfatizar o importante papel dos oceanos, lembrando que estes 

representam o verdadeiro pulmão do mundo, e, portanto, há uma grande necessidade 
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de preservá-los. Neste sentido, Frederico apontou como solução a melhoria da 

comunicação e do currículo didático do ensino fundamental.  

Outro ponto importante apresentado no evento, quanto aos impactos dos 

oceanos, foi a necessidade de reverter este quadro urgente para evitar uma tragédia 

na segurança alimentar dos seres humanos. Foi lembrada a necessidade do 

cumprimento mundial do Acordo de Paris e dos 17 ODS, devido à importância do 

oceano e da grande dependência do sistema marinho. Peter Thomson, secretário da 

Nações Unidas para o Oceano, trouxe o viés da conscientização, em busca de 

despertar nas pessoas o compromisso de defender o oceano. O Cátedra UNESCO e 

o membro da Rede de especialistas em Conservação da Natureza, Alexandre Turra, 

foram responsáveis por abordar a necessidade de relacionar mais a vida do oceano 

com a vida da sociedade, ou seja, comunicar as questões que são defendidas de 

forma simples e objetiva (UNESCO, 2021). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas, as algas marinhas são 

responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do mundo e os mares atuam como 

reguladores do clima no planeta. Sem os serviços prestados pelo oceano, a 

temperatura poderia ultrapassar 100ºC e inviabilizar a vida na Terra. Além disso, a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO relata ainda 

que os peixes e os frutos do mar são as principais fontes de proteína para os humanos, 

no mundo, na proporção de uma para quatro. Neste sentido, o lançamento da Décado 

do Oceano no Brasil, em abril de 2021 considerou o aspecto “Somos todos Oceano” 

(MTCI, 2021). 

 

1.4 Regulamentação Ambiental Relacionada à Microplásticos no Brasil 

 

Com a finalidade de verificar a existência de legislações regulamentadoras de 

produção de microplásticos, provenientes de produtos de cuidado pessoal e da 

lavagem de roupas sintéticas, realizou-se uma busca pelos termos “microplástico” e 

“microesfera” em regramentos aprovados pelas câmaras de Santos e de 10 

municípios brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo 

Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Goiânia), que possuem mais de 1 milhão de 

habitantes (IBGE, 2021), e pelas Assembleias Legislativas das unidades da federação 

que abrigam esses municípios. Foi verificado que nenhum dos municípios 

considerados possui regramentos proibitivos específicos para microplásticos, embora 
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tenha sido possível constatar a existência de legislação a este respeito para os 

estados do Rio de Janeiro e do Amazonas. 

A primeira iniciativa identificada foi relativa ao estado do Rio de Janeiro. Trata-

se da Lei n° 8.090, de 30 de agosto de 2018, que  

 
“proíbe a produção, fabricação, distribuição, comercialização, venda, 
estocagem, armazenagem, consignação, seja para exportação e importação, 
divulgação, uso e descarte nos rios, córregos, lagos, lagoas, lagunas, no mar 
e no solo, de qualquer produto cosmético, de higiene pessoal e de limpeza 
que contenham microesferas de plástico, sejam elas ocas ou maciças, 
provenientes de polímeros de Polietileno - PE, Polipropileno – PP, Poliacetal 
– POM, Polietileno Tereftalato – PET, Polimetilmetacrilato – PMMA, 
Poliamida – PA ou similares no estado do Rio de Janeiro” (RIO DE JANEIRO, 
2018).   

 

A segunda iniciativa foi relativa ao estado do Amazonas, que instituiu a Lei n° 

5.318, de 19 de novembro de 2020, que “dispõe sobre a proibição do uso de produtos 

cosméticos, de higiene pessoal e de limpeza que contenham microesferas de 

plásticos, sejam elas ocas ou maciças, provenientes de polímeros de polietileno ou de 

similares” (AMAZONAS, 2020). Fazendo uso da competência atribuída na 

Constituição Federal, para legislar sobre produção e consumo, e alicerçado no quesito 

de que todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, o estado 

do Amazonas estabeleceu referida proibição, prevendo, inclusive, sanções para os 

indivíduos que sejam flagrados fazendo o uso de produtos, que contenham as 

substâncias proibidas (AMAZONAS, 2020). 

As punições, previstas na lei, incluem desde notificações à multas pecuniárias, 

interdição, e cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 

A legislação determina também, a obrigatoriedade do Poder Público em criar e 

implantar programas de divulgação/orientação (quanto ao uso de produtos menos 

nocivos), bem como de campanhas publicitárias de educação ambiental, com a 

finalidade de conscientizar a população sobre a importância e o impacto de referida 

proibição (AMAZONAS, 2020). 

De modo complementar, uma busca pelo termo “plástico” foi realizada em 

plataforma oficial (Portal da Legislação – Planalto), contendo a Legislação Federal 

Brasileira. Do total de ocorrências, destacam-se 3 atos legislativos: i) Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências” (BRASIL, 
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1981); ii) Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que “dispõe sobre a prevenção, o 

controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências” (BRASIL, 2000); e iii) Lei nº 10.165 de 27 de dezembro de 2000, que foi 

responsável por alterar a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2000). 

Um outro ato legislativo importante, representa o novo marco regulatório do 

Saneamento Básico, instituído pela Lei n° 14.026, de 15 de julho de 2020, e 

responsável por alterar a Lei n° 9.984/2000, afim de atribuir à Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico – ANA competência para editar normas de referência 

sobre o serviço de saneamento.  

Esta legislação determinou, portanto, que a ANA fica passível de estabelecer 

normas de referência sobre: i) padrões de qualidade e eficiência na prestação, 

manutenção e operação dos sistemas de saneamento; ii) regulação tarifária dos 

serviços públicos de saneamento; iii) padronização dos instrumentos negociais de 

prestação de serviços públicos de saneamento; iv) metas de universalização dos 

serviços públicos de saneamento para concessões; v) critérios para a contabilidade 

regulatória; vi) redução progressiva e controle da perda de água; vii) metodologia de 

cálculo de indenizações; viii) governança das entidades reguladoras; ix) reúso dos 

efluentes sanitários tratados; x) parâmetros para determinação de caducidade na 

prestação dos serviços públicos de saneamento; xi) normas e metas de substituição 

do sistema de tratamento de efluentes; xii) sistema de avaliação do cumprimento de 

metas de ampliação e universalização da cobertura dos serviços públicos de 

saneamento; xiii) conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a 

sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento 

(BRASIL, 2020). 

A Lei n° 14.026/2020 foi responsável por reajustar a Lei n° 10.768/2003, para 

alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, assim 

como a Lei nº 11.107/2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos 

serviços públicos. Promoveu alterações na Lei nº 11.445/2007, com a finalidade de 

aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, e na Lei n° 

12.305/2010, para definir prazos relacionados a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos (BRASIL, 2020).  

Neste novo marco regulatório do Saneamento Básico, também foram definidas 

metas de desempenho, que visam atender 99% da população com água potável e 
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90% com coleta e tratamento de esgotos, até 31 de dezembro de 2033. Assim como 

metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e 

de melhoria dos processos de tratamento. 

Além dos regramentos supracitados, cabe ressaltar outros importantes 

instrumentos normativos, que regulam a gestão de resíduos sólidos plásticos no plano 

Federal: a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010) e a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

que estabeleceu a Política Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007). 

De acordo com Lima (2014), a PNRS, instituída pela Lei n° 12.305/2010, prevê 

a redução na geração de resíduos, a mudança nos padrões de consumo e, incentiva 

a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético 

destes materiais. Estabelece a criação e implantação de práticas de hábitos de 

consumo sustentável, objetiva a proteção da saúde pública, a qualidade ambiental, o 

desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas, bem como estimula os 

padrões sustentáveis de produção (SANTOS, 2016).  

Em resumo, as metas da PNRS envolvem a redução do volume de resíduos, a 

ampliação de processos de reciclagem, a responsabilização da cadeia de consumo 

geradores (consumidores e poder público), a implantação de instrumentos de logística 

reversa e o envolvimento de diferentes entes federativos em planos estaduais, 

intermunicipais e municipais (SANTOS, 2016). Instrumentos dotados de normas 

operacionais especificas, afim de evitar danos ou riscos, assim como minimizar 

impactos ambientais. 

No campo da PNRS, os resíduos são classificados levando em consideração o 

seu nível de periculosidade (risco), em: Resíduos perigosos e Resíduos não 

perigosos. Os resíduos perigosos compreendem aqueles com substancial 

periculosidade, letalidade, não degradabilidade e efeitos adversos, que podem conter 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade (BRASIL, 

2010).   

Sendo assim, representam os resíduos que contém propriedades físicas, 

químicas ou infecto contagiosas, danosas a saúde e ao ambiente. Apresentam 

significativo risco à saúde pública (aumento de mortalidade e surgimento de doenças) 

e ao comprometimento de ecossistemas, quando manuseados ou dispostos de forma 

inadequada no ambiente. Já os resíduos não perigosos referem-se aqueles que não 
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apresentam riscos e não estão enquadrados nos resíduos perigosos (BRASIL, 2010). 

Com base na mesma lei, os resíduos considerados perigosos e/ou “tóxicos” 

devem ser submetidos a planos de gerenciamento, que objetivem implantar 

operações eficientes de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento 

(processamento e recuperação) e destinação final ambientalmente adequada, visando 

a proteção do meio ambiente e, consequentemente, eliminar impactos provenientes 

do descarte inadequado.  

Além disso, a PNRS estabelece a necessidade da implantação de logística 

reversa de resíduos perigosos, que reflete à obrigação dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de atribuir o recolhimento ou o retorno dos resíduos 

(após o uso pelo consumidor), visando a correta destinação (SILVA, 2014). Até o 

momento, de acordo com a lei, a implantação da logística reversa é obrigatória apenas 

para casos de: agrotóxicos (resíduos e embalagens); pilhas e baterias; pneus; óleos 

lubrificantes (resíduos e embalagens); lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista; e produtos eletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010). 

Em complemento, a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela 

Lei n° 11.445/2007, determina que os efluentes perigosos devem ser tratados antes 

de serem devolvidos aos corpos hídricos, por meio de equipamentos especializados 

e mediante licença ambiental (BRASIL, 2007). 

Ainda que não exista uma legislação federal específica para os microplásticos, 

é possível considerar que as legislações federais existentes colaboram, ainda que de 

modo indireto, na regulação da presença dessas partículas no ambiente marinho, 

sejam estas oriundas ou não de produtos de cuidado pessoal ou de processos de 

lavagem de tecidos sintéticos. Uma vez que, parte dessas partículas é resultante da 

fragmentação contínua de pedaços (maiores) de resíduos plásticos, que foram 

indevidamente dispostos nos compartimentos ambientais. Buzo e Tecco (2021), 

relataram que a maioria das capitais brasileiras possui algum tipo de regramento sobre 

a produção e consumo de plástico, o canudo plástico, por exemplo, representa o 

principal objeto de restrição. 

A respeito da legislação nacional que proíbe o descarte de resíduos em rios e 

mares, e daquelas que regulamentam a gestão de resíduos sólidos, Turra et al. (2020) 

apontam que ainda há ausencia de implementação de ações e instrumentos de 

fiscalização, para a plena efetivação desses regramentos. Os mesmos autores ainda 

relatam também ser incipiente a geração de informações sobre o monitoramento do 
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lixo, para melhor conhecer o problema e, assim, garantir a efetiva execução e 

avaliação das políticas públicas existentes.  

Este entendimento é também compartilhado por Aslan, Pinto e Oliveira (2018), 

que reconhecem o rigor da legislação brasileira, no âmbito da poluição do meio 

ambiente marinho. Entretanto, a consideram fragilizada em sua aplicabilidade, devido 

aos poucos recursos dos órgãos fiscalizadores ambientais, quanto ao controle e a 

prevenção da poluição marinha (ASLAN; PINTO; OLIVEIRA, 2018). 

A necessidade de formulação de políticas públicas e de leis mais eficazes para 

conter o efeito dos microplásticos no meio ambiente é uma questão amplamente 

defendida por especialistas, não apenas no Brasil (MITRANO; WHOLLBEN, 2020; 

THUSHARI; SENEVIRATHNA, 2020; LASKAR; KUMAR, 2019; LAM et al., 2018). 

Com base na análise de um relatório divulgado, em 2018, pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, Buzo e Tecco (2021) ressaltam que 27 

países decretaram alguma espécie de lei moderando a utilização de outros tipos de 

plásticos e, em relação aos microplásticos, apenas 8 de 194 países proibiram a 

produção destas partículas em seus territórios.  

No Brasil, não existem registos de programas oficiais e regramentos voltados 

ao combate à produção do microplástico e outros contaminantes emergentes, apesar 

do crescente desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que têm contribuído, de 

modo expressivo, no fornecimento de subsídios técnicos para os governos 

(MONTAGNER et al., 2017).  

Lucio et al. (2019), por sua vez, observaram a necessidade do estabelecimento 

de uma legislação, em  âmbito nacional, que controlasse o emprego de microesferas 

em produtos de higiene pessoal, vestuários, chamando a atenção para o fato de que 

em alguns países, já existiam leis destinadas a banir o uso desenfreado de 

microplásticos, em produtos de higiene pessoal (LUCIO et al., 2019). 

Em janeiro de 2021, foi lançado o Plano Estratégico de Monitoramento e 

Avaliação do Lixo no Mar – PEMALM para estabelecer um canal de comunicação 

entre a ciência e a gestão, e asssim, de forma integrada e preventiva construir uma 

política estadual de combate a poluição, gerada no mar do litoral do estado de São 

Paulo. Este projeto contou com a participação de vários atores, como a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente – Sima, Instituto Oceanográfico da USP (IO/USP), 

Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano, e o Instituto de Estudos 

Avançados da USP (IEA/USP) (TURRA et al., 2021).  
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Embora esteja tramitando lentamente no Congresso Nacional, é possível 

considerar que a iniciativa mais concreta voltada ao combate de microplásticos 

associados a produtos de cuidado pessoal, no país, foi proposta elaborada pelo 

deputado Mário Heringer, eleito pelo estado de Minas Gerais. Esta trata-se do Projeto 

de Lei n° 6.528 de 2016 (BRASIL, 2016), que “proíbe a manipulação, a fabricação, a 

importação e a comercialização, em todo o território nacional, de produtos de higiene 

pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham a adição intencional de 

microesferas de plástico”. 

 

1.5   Campanhas e Políticas Públicas em Santos/SP 

 

Para verificar se a Prefeitura Municipal de Santos – PMS promoveu, nos últimos 

cinco anos, campanhas publicitárias voltadas divulgar informações a respeito da 

degradação do ambiente marinho por microplásticos, associados a produtos de 

cuidado pessoal e a processos de lavagem de roupas sintéticas, foi realizada uma 

busca baseada em três termos-chave correlatos e de maior abrangência – “plástico”, 

“microplástico”, “poluição marinha” e “ambiente marinho” – no site da Prefeitura 

Municipal de Santos (SANTOS, 2019) e no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 

Santos (DIÁRIO OFICIAL, 2021). 

No conjunto de notícias analisadas, embora não tenha sido possível identificar 

ações específicas relacionadas aos impactos negativos associados à microplásticos 

em produtos de cuidados pessoais, bem como os produzidos na lavagem de roupas 

sintéticas, foi constatada a promoção de um conjunto de ações educacionais, 

esportivas e formativas pela PMS, que revela a existência de uma política pública 

municipal estruturada e específica para combater as consequências da poluição 

plástica em ecossistemas marinhos (PMS, 2021). 

Nesse sentido, em novembro de 2021, foi sancionada a Lei Municipal n° 3.935, 

que dispõe sobre a promoção da cultura oceânica nas instituições de educação da 

rede municipal de Santos. A referida lei tem o objetivo de integrar os conhecimentos 

sobre oceanos e a preservação da vida marinha, e repercutiu internacionalmente, uma 

vez que, está em consonância com as ações da agenda da ONU, através da Década 

do Oceano de 2021 até 2030 (PMS, 2021).  
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1.6 Educação Ambiental 

 

 Diante deste contexto, em que se torna impraticável a remoção dos 

microplásticos do ambiente marinho, a Educação Ambiental (EA) representa uma 

ferramenta fundamental na promoção de mudanças comportamentais, uma vez que, 

tem por objetivo possibilitar a compreensão dos conceitos de sustentabilidade, 

preservação e conservação do meio ambiente, que tende a favorecer uma atuação 

mais crítica e consciente dos cidadãos. A adoção de práticas de ações sustentáveis, 

voltadas para a conservação do meio ambiente, como o consumo consciente e o 

descarte correto dos resíduos sólidos, além da observância da política dos 5R’s 

(Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar), são primordiais em nossa 

sociedade (BRASIL, 2009). 

Neste sentido, a hipótese deste trabalho é de que fatores socioeconômicos 

podem influenciar na percepção das pessoas que compõem a comunidade acadêmica 

da Unifesp, Campus Baixada Santista, em relação à degradação do ambiente marinho 

decorrente da presença de microplásticos pós-consumo, provenientes do enxágue de 

PCPs e da lavagem de RS. Infere-se que há diferentes percepções, dentro desta 

comunidade, no sentido de que quanto maior for a escolaridade, renda e categoria 

ocupacional maior será a percepção do impacto ambiental que os microplásticos 

causam. Em relação à faixa etária, acredita-se que quanto mais jovem for a pessoa, 

maior será sua percepção nesta questão. 

 

1.7 Justificativa 

 

A contaminação por microplástico no ambiente marinho mostra-se como uma 

das mais urgentes preocupações ambientais, que demanda tomada de ações e, 

consequentemente, a busca por soluções que possam prevenir, reduzir e/ou mitigar 

a presença do plástico nos ecossistemas marinhos (HURLEY et al., 2018). Portanto, 

este problema ambiental requer o enfrentamento, através de uma drástica redução 

no uso destes produtos e de sua substituição por novos materiais facilmente 

degradáveis (CONCEIÇÃO et al., 2019). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 

2012, foi firmado o documento “O futuro que queremos”, no qual foi observado com 

preocupação o impacto  negativo dos resíduos marinhos na saúde dos oceanos e na 
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biodiversidade, devido a detritos marinhos e poluentes orgânicos persistentes, 

especialmente, os plásticos, a partir de fontes marinhas e terrestres (NAÇÕES  

UNIDAS, 2012). 

Em relação ao ciclo de vida dos produtos descartados de forma inadequada, a 

PNRS destaca a responsabilidade compartilhada, ou seja, um conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, bem como dos consumidores e dos encarregados pela limpeza urbana 

e o manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Nesse cenário, investigações que busquem a avaliação da percepção das 

pessoas, principais geradoras de resíduos, são escassas, sobretudo, em relação 

ao uso de produtos de cuidados pessoais com microesferas plásticas e da lavagem 

de roupas sintéticas. A avaliação do perfil socioeconômico (escolaridade, categoria 

ocupacional, faixa etária e renda familiar) das pessoas que compõem a comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de São Paulo –  Unifesp, Campus Baixada 

Santista, a fim de verificar se há associação com as práticas de uso desses produtos 

e o conhecimento dos danos causados pelo emprego indiscriminado à saúde 

humana e aos ecossistemas marinhos, poderá ser útil na criação de subsídios que 

auxiliem processos de conscientização mais eficientes. Segundo Zorpas et al. 

(2018) as atividades de conscientização pública são consideradas um passo 

essencial e crucial para motivar a mudança comportamental. 

Desta forma, acredita-se que o presente estudo poderá trazer uma 

contribuição relevante no sentido de possibilidade o alcance de uma maior 

consciência, percepção e compreensão a respeito desta temática por parte da 

comunidade acadêmica, cujos componentes poderão atuar como multiplicadores na 

sociedade de um modo geral. 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a percepção da comunidade acadêmica do Campus Baixada Santista 

da Universidade Federal de São Paulo, com relação a degradação do ambiente 

marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo, provenientes do 

enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas, 
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em função de fatores socioeconômicos (escolaridade, categoria ocupacional, renda 

familiar e faixa etária). 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o conhecimento da comunidade acadêmica em relação aos Produtos de 

Cuidados Pessoais e as Roupas Sintéticas, especificamente, quanto a presença de 

microplásticos na composição dos produtos, dos impactos socioambientais do 

enxágue/lavagem (prejuízos ao ambiente marinho) e da existência de campanhas 

públicas destinadas a controlar a poluição; 

 Avaliar os hábitos da comunidade acadêmica em relação aos Produtos de 

Cuidados Pessoais e as Roupas Sintéticas, quanto a verificação de 

rótulos/etiquetas, bem como do interesse em adquirir produtos de empresas que se 

preocupam com o meio ambiente; 

 Avaliar o conhecimento da comunidade acadêmica em relação aos prejuízos da 

presença dos microplásticos no ambiente marinho, dos responsáveis por esta 

poluição e das principais formas de reduzir estes materiais no ambiente; 

     Investigar se há diferentes percepções sobre o tema, dentro desta comunidade 

acadêmica, em função do nível socioeconômico – escolaridade, categoria 

ocupacional, renda familiar e faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

31 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Procedimentos 

 

Este estudo consistiu em uma pesquisa descritiva, que se classifica quanto à 

abordagem em qualitativa, uma vez que, terá por finalidade avaliar o grau de 

percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo – 

Unifesp, campus Baixada Santista, sobre a degradação do ambiente marinho 

decorrente da presença de microplásticos pós-consumo. Quanto a natureza, pode ser 

classificada como básica, tendo em vista a alegação dos autores Cervo, Bervian e 

Silva (2006), que apontam que a pesquisa básica corresponde a metodologia que visa 

responder perguntas e assim, ampliar o conhecimento sobre determinado assunto. 

Na etapa inicial do presente estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico 

referente aos principais conceitos que envolvem a poluição do ambiente marinho 

decorrente da presença de microplásticos, com foco em produtos de cuidados 

pessoais e roupas sintéticas que servirão como base para o desenvolvimento.  

Além da pesquisa nestas bases, foi realizado um levantamento das 

regulamentações ambientais existentes, sobre produtos de cuidados pessoais com 

microesferas plásticas e roupas sintéticas no Brasil. Bem como da existência de 

campanhas publicitárias e de políticas públicas informativas associadas, nos últimos 

5 anos, no município de Santos/SP, por meio de consultas à sites governamentais. 

Na etapa seguinte, para verificar a percepção da comunidade acadêmica em 

relação à degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos 

pós-consumo, provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da 

lavagem de roupas sintéticas, foi aplicado um questionário on-line, conforme descrito 

no subtópico 4.4. Junto ao questionário, foi inserido um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (Apêndice A e B) para obter a concordância do participante. 

Para analisar as percepções da comunidade nas questões escala Likert, 13 e 

14, foram atribuídas pontuações (scores), uma vez que, todas as respostas são 

corretas, fundamentadas na revisão deste estudo, e conforme as tabelas relacionadas, 

respetivamente, à percepção de quem são os responsáveis e como reduzir 

microplásticos no ambiente marinho. O score foi classificado em (-2) discordo 

totalmente, (-1) discordo parcialmente, (0) nem concordo e nem discordo, (1) concordo 

parcialmente, (2) concordo totalmente.  
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2.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, 

Campus Baixada Santista, situada no município de Santos, estado de São Paulo. A 

cidade contava com uma população, até 2010, de 419.400 habitantes, estima-se que 

em 2021, a população tenha alcançado cerca 433.991 habitantes, e uma área total de 

281,033 km² (IBGE, 2022).  

O município de Santos (Figura 7) se encontra localizado no litoral paulista, à 72 

km da Capital, ostentando o 6º lugar no Ranking de qualidade de vida dos municípios 

brasileiros, conforme aponta o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, aferido pela 

Organização das Nações Unidas – ONU com base nos níveis de expectativa de vida, 

educação e Produto Interno Bruto – PIB per capita (IBGE, 2010). Além disso, o 

município de Santos está localizado entre dois importantes ecossistemas, a Mata 

Atlântica e o Oceano Atlântico (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021). No ano de 2021, 

um estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o apontou entre os 

melhores do país na área de saneamento, com cobertura de 100% na distribuição de 

água e no atendimento urbano de esgoto (SANTOS, 2021).  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

   Figura 7. Localização do município de Santos, SP (Fonte: Noronha, 2019). 

 

O presente campus da Unifesp foi criado em 2004, como parte de um projeto 

de ampliação das universidades públicas, que apontava para uma necessidade de 

reforma em busca de um papel estratégico da educação superior pública (PDI, 2016). 
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Desta forma, fez parte da expansão das universidades federais através do Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

Reuni, para ampliar o acesso e a permanência na expansão da educação superior 

(REUNI, 2010). 

Atualmente, o campus é constituído pelo Instituto Saúde e Sociedade – ISS e 

o Instituto de Ciências do Mar – IMar. Conta com uma área total de mais de 44.000 

m², distribuídos em 5 unidades, como é possível observar na Figura 8, totalizando uma 

comunidade acadêmica de, aproximadamente, 3.098 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localização das Unidades da Unifesp - Campus Baixada Santista 
(Fonte: Google Maps, 2022). 

 

2.3 Amostra 

 

A amostra foi composta por membros da comunidade acadêmica do Campus 

Baixada Santista da Unifesp, constituindo oito categorias ocupacionais, que incluíram 

discentes, docentes, técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados. Os 

discentes foram subdivididos por estarem cursando: graduação no ISS ou no IMar; 

pós-graduação stricto sensu ou por estarem participando cursos de extensão, cursinho 

popular (Cardume) ou a Universidade Aberta para Pessoas Idosas – UAPI. Os 

docentes, por sua vez, foram subdivididos por lecionarem no ISS ou no IMar. 
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A amostra foi constituída por 543 participantes, que corresponde a 17,5 % do 

total de 3.098 indivíduos que compõem a comunidade acadêmica da Unifesp, Campus 

Baixada Santista conforme descrição da Tabela 1. Sendo assim, todas as categorias 

existentes no campus foram representadas nesta amostra.  

 
Tabela 1. População da Unifesp - Campus Baixada Santista por categorias. 

Categoria Ocupacional N.º 

Discentes - Graduação 2.191 

Instituto Saúde e Sociedade: 

Educação Física (Bacharelado - Modalidade: Saúde); 

 Fisioterapia; 

 Nutrição; 

 Psicologia; 

 Terapia Ocupacional; 

 Serviço Social. 
Instituto do Mar 

 Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar BICTMar); 

 Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis; 

 Engenharia Ambiental. 

 
 

1.450 
 
 
 
 

 
741 

Discentes – Pós-graduação Strictu Sensu (Mestrado e Doutorado) 397 

 Alimentos, Nutrição e Saúde 

 Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira  

 Bioprodutos e Bioprocessos 

 Ciências do Movimento Humano e Reabilitação – PPGCMHR  

 Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional 

 Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar  

 Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

 Serviço Social e Políticas Sociais 

 
 
 

397 

Docentes 212 

Técnico-administrativos (TAEs) 121 

Trabalhadores terceirizados 77 

Discentes – UAPI – Universidade Aberta a Pessoa Idosa 100 

TOTAL 3.098 
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2.4 Questionário 

 

O questionário aplicado (Apêndice C) no presente estudo, foi elaborado e 

desenvolvido com o emprego da ferramenta denominada como “Google Forms” 

(https://www.google.com/forms), da empresa Google, que consiste em uma 

plataforma que permite a criação de questionários on-line gratuitos. No questionário 

foram abordados os principais pontos considerados neste estudo, para identificar e 

avaliar a percepção (comportamento e conhecimento) dos indivíduos participantes, 

em relação à degradação do ambiente marinho decorrente dos microplásticos de pós-

consumo.  

Para uma melhor compreensão, clareza e organização, optou-se por dividir o 

questionário em quatro sessões (Perfil Socioeconômico, Produtos de Cuidados 

Pessoais, Roupas Sintéticas e Ambiente Marinho). Na primeira sessão, foram 

elaboradas perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico do participante, com o 

objetivo de analisar fatores (escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária) 

e verificar se estes podem estar relacionados com a percepção dos participantes, 

quanto aos microplásticos em produtos pessoais e roupas sintéticas, e as 

consequências ambientais (degradação) que podem promover para o ambiente 

marinho. 

 Já na segunda e terceira sessão, buscou-se avaliar os padrões de consumo, 

com perguntas direcionadas a verificar o conhecimento dos indivíduos, especialmente, 

sobre presença de microplásticos em produtos de cuidados pessoais e roupas 

sintéticas, respectivamente. Na quarta sessão, foram elaboradas perguntas 

relacionadas ao ambiente marinho, afim de identificar o nível de conscientização dos 

participantes em relação ao impacto dos microplásticos neste ambiente. Buscou-se 

identificar comportamentos passíveis de provocar danos, avaliar a percepção quanto 

as responsabilidades e as formas de minimizar estes impactos, indicadas pelos 

participantes. 

Considerando que a coleta de dados, por meio de questionário on-line, 

representa parte importante do desenho do estudo, as perguntas foram elaboradas 

com base nos objetivos, levando em consideração a importância de se utilizar uma 

linguagem simples, clara e coerente, ao enquadrar as perguntas e as instruções. O 

questionário foi composto por perguntas fechadas, de múltipla escolha e escala Likert. 

Uma vez que, como aponta Gil (2008), esta é considerada uma das mais adequadas 
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para medir comportamentos, devido utilizar opções de resposta que variam de um 

extremo ao outro. 

O presente questionário foi enviado por e-mail para os discentes, docentes e 

técnico-administrativos. Os endereços eletrônicos, no caso dos docentes e técnicos 

administrativos, são de domínio público e foram, portanto, selecionados a partir do site 

da Unifesp - Campus Baixada Santista (https://www.unifesp.br/campus/san7/). Em 

relação aos alunos, os de graduação dispõem de e-mails públicos organizados por 

termo e turma, que podem ser obtidos junto à Secretaria de Graduação. Já quanto aos 

alunos de pós-graduação, os contatos foram solicitados por meio de uma carta, para 

ciência e autorização do coordenador de cada Programa/Curso (Apêndice D). 

Os dados foram mantidos em absoluto sigilo, sendo apenas utilizados para fins 

acadêmicos. No entanto, considerando a existência de qualquer dificuldade de 

preenchimento eletrônico no caso dos idosos (UAPI) e dos trabalhadores 

terceirizados, o mesmo questionário foi aplicado em sala de aula, no formato impresso. 

Neste caso, foi solicitada a autorização e a ciência do coordenador da UAPI, bem 

como da chefia da Divisão de Serviços, que gerencia os referidos trabalhadores. 

O período de aplicação do questionário foi compreendido entre 06 de julho de 

2021 a 17 de outubro de 2021.  

 

2.5 Análise Estatística 

 

As variáveis categóricas foram descritas pelas frequências absolutas e relativas 

e as variáveis numéricas pela média, desvio-padrão, valor mínimo e máximo.  

Para avaliar as diferentes percepções em relação à degradação do ambiente 

marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo em função de fatores 

socioeconômicos (Escolaridade, Categoria Ocupacional e Renda Familiar), foi 

utilizado o teste Qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Nas análises das percepções 

nas questões 13 e 14, onde foram utilizadas escala Likert, foi aplicado o teste de 

Kruskal-Wallis, sendo utilizado o score de -2 até 2 no cálculo da média, desvio-padrão 

e mediana.  

Para a análise da idade em relação às percepções foi utilizado o teste t de 

Student para amostras independentes e a Análise de Variância – Anova. Nas análises 

das percepções nas questões 13 e 14, foi aplicada a correlação de Spearman. 
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Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%. O 

software utilizado foi o R Core Team (R Fondation for Statistical Computing, 2021).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil Socioeconômico 

 

A distribuição da categoria escolaridade está descrita na Tabela 2. Verifica-se 

que a maior parte dos participantes da amostra 45,30% (n=246) possui Ensino Médio 

e/ou Técnico completo. 

 

Tabela 2. Distribuição da categoria escolaridade. 

Escolaridade n % 

Ensino Fundamental completo 4 0,74 

Ensino Médio e/ou Técnico completo 246 45,30 

Ensino Superior completo 137 25,23 

Pós-Graduação Stricto sensu 156 28,73 

Total 534 100,00 

 

Em relação à distribuição da categoria ocupacional, verifica-se na Tabela 3 que 

a maior parte dos participantes é composta por discentes do ISS 31,27% (n=167), 

seguida por discentes do IMar 26,97% (n=144). 

 
Tabela 3. Distribuição da categoria ocupacional. 

 

Categoria n % 

Discente - Graduação Instituto do Mar 144 26,97 

Discente - Graduação Instituto Saúde e Sociedade 167 31,27 

Discente - Outros 44 8,24 

Discente - Pós-Graduação Stricto Sensu 60 11,24 

Docente - Instituto do Mar 28 5,24 

Docente - Instituto Saúde e Sociedade 26 4,87 

Técnico-Administrativo 55 10,30 

Trabalhador Terceirizado 10 1,87 

Total 534 100,00 
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Na categoria faixa etária, verifica-se, na Tabela 4, uma média de idade de 33,67 

anos, com mínima de 17 anos e máxima 81.  

 

Tabela 4. Distribuição da categoria faixa etária. 

Dados Idade 

Média  33,67 

Desvio-padrão 15,96 

Mínimo  17,00 

Máximo  81,00 

Mediana  27,00 

 

Na categoria renda familiar, verifica-se, na Tabela 5, que a maior parte dos 

participantes da amostra 37,87% (n=203) possui renda familiar de 4 a 10 Salários-

Mínimos – SM, o que corresponde ao intervalo entre R$ 4.400,01 até R$ 11.000,00. 

Em seguida, foram observados que 27,24% (n=146) possuem renda familiar acima de 

2 a 4 SM, que se refere ao intervalo entre R$ 2.200,00 à R$ 4.400,00. 

 

Tabela 5. Distribuição da categoria renda familiar. 

Renda familiar  n % 

Até 2 SM 77 14,37 

Acima de 2 até 4SM 146 27,24 

Acima de 4 até 10SM 203 37,87 

Acima de 10 até 20SM                                                               87 16,23 

Mais de 20SM 23 4,29 

Total 536 100,00 

 

Na categoria escolaridade, quase a metade da amostra analisada (45,30%) 

possui Ensino Médio e/ou Técnico completo, seguido pela Pós-Graduação Stricto 

sensu (28,73%) e, uma mínima parte (0,74%), possui Ensino Fundamental completo 

(Tabela 2). Este fato demonstra que, nesta amostra, as categorias de discentes da 

Graduação e Pós-Graduação apresentaram uma maior representatividade, enquanto 

a categoria com Ensino Fundamental completo apresentou uma menor 

representatividade. Possivelmente, em uma universidade, espera-se que existam 

mais discentes em relação a todas as demais categorias.   
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Com relação à categoria ocupacional, os resultados mostraram que a maior 

parte da amostra é representada por discentes da graduação, sendo os do ISS em 

maior proporção seguidos pelos do IMar. A menor representatividade foi a de 

trabalhadores terceirizados (Tabela 3), mostrando que, por se tratar de um estudo 

realizado em uma universidade, a categoria “discente” é de fato mais numerosa em 

comparação as demais categorias como demonstrado na Tabela 1 e corroborado na 

Tabela 2. A pesquisa foi disponibilizada de igual modo para todas as categorias, 

entretanto, é possível estimar que este resultado se deve ao fato da categoria dos 

discentes de graduação do ISS e do IMar serem as mais numerosas dentre a 

população estudada.  

Na categoria faixa etária, os dados representam uma amostra constituída, 

majoritariamente, de indivíduos adultos, com média de idade de 33,67 anos, sendo 

observada a idade mínima de 17 anos e a máxima de 81 (Tabela 4). Este perfil pode 

estar associado, mais uma vez, ao fato deste estudo ter sido realizado em uma 

comunidade universitária, onde predominam discentes, em comparação às demais 

categorias ocupacionais como já demonstrado na Tabela 1. De acordo com o censo 

da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP (2018), realizado no ano de 2017, o total de 27,3% dos alunos 

na educação superior, representou 11% da população brasileira com idades entre 55 

e 64 anos e 16,3% com idades entre 25 e 34 anos.  

Em relação à categoria renda familiar, a maior parte da amostra possui renda 

entre R$ 4.400,01 a R$ 11.000,00, acima de 4 a 10 vezes o SM vigente no país, 

seguida de renda acima de 2 até 4 SM (Tabela 5). Esses dados já eram esperados, 

uma vez que, a pesquisa foi realizada com integrantes da comunidade acadêmica de 

uma universidade, ou seja, compreendendo um público diversificado descrito na 

Tabela 3. É possível estimar que a categoria com os maiores salários seja referente 

aos docentes, seguidos dos alunos de pós-graduação, que podem possuir bolsas de 

estudos, normalmente, com valores mais altos. Também podemos levar em 

consideração os discentes que possuem renda porque trabalham, e outros que são 

aposentados. 
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3.2 Perguntas relacionadas a Produtos de Cuidados Pessoais (PCPs) 

 

A Tabela 6 mostra a percepção dos indivíduos sobre a existência de 

microplásticos em PCPs. Verificou-se que a maior parte da amostra, 94,82% (n=513), 

percebeu que os PCPs podem conter microplásticos, já 5,18% (n=28) responderam 

não.  

 

Tabela 6. Percepção sobre a existência de microplásticos em PCPs - Você acredita que alguns 
produtos de cuidados pessoais podem conter microplásticos? 

Percepção microplástico PCPs n % 

Não 28 5,18 

Sim 513 94,82 

Total 541 100,00 

 

A Tabela 7, descreve o percentual de indivíduos que tem ou não o costume de 

ler os rótulos nos PCPs, para conferir se o produto contém microplásticos. Verificou-

se que a maioria da amostra, 73,62% (n=399), não tem o costume de ler os rótulos 

para verificar esta informação, e 26,38% (n=143) responderam sim. 

 

Tabela 7. Percepção sobre a leitura dos rótulos de PCPs - Você costuma ler o rótulo de produtos de 
cuidados pessoais para saber se contém partículas plásticas, por exemplo: polietileno, polipropileno, 
microesferas plásticas? 

Percepção rótulos PCPs  n % 

Não 399 73,62 

Sim 143 26,38 

Total 542 100,00 

 

O percentual de indivíduos que conhecem ou não campanhas públicas 

destinadas a fornecer informação sobre a existência de microplásticos em PCPs, está 

descrito na Tabela 8. Verifica-se que a maioria dos participantes desta amostra, 

76,16% (n=412) não tem conhecimento sobre estas campanhas, já 23,84% (n=129) 

responderam sim. 
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Tabela 8. Conhecimento sobre campanhas públicas de PCPs - Você tem conhecimento de campanhas 
públicas sobre microplásticos em produtos de cuidados pessoais? 

Percepção campanha publica PCPs n % 

Não 412 76,16 

Sim 129 23,84 

Total 541 100,00 

 

A Tabela 9 descreve o percentual de indivíduos que se interessam ou não por 

comprarem produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente. Verificou-

se que a maioria 92,41% (n=499), alguma vez, já se interessou em comprar produtos 

destas empresas, e 7,59% (n=41) responderam não. 

 

Tabela 9. Percepção sobre o consumo consciente de PCPs - Alguma vez você se interessou em 
comprar produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente? 

Percepção meio ambiente PCPs  n % 

Não 41 7,59 

Sim 499 92,41 

Total 540 100,00 

 

 Conjuntamente, esses resultados indicam que quase a totalidade dos 

participantes acredita que alguns PCPs podem conter microplásticos e se interessam 

em comprar produtos que se preocupam com o meio ambiente (Tabelas 6 e 9, 

respectivamente). Tratando-se de uma amostra universitária composta, 

majoritariamente, por discentes de Graduação e Pós-Graduação, supomos que os 

resultados poderiam apontar conhecimento em relação a estas questões.  

Leva-se em conta, que a segunda categoria com maior representatividade 

desta amostra é composta por discentes do IMar onde é possível que a temática de 

poluição ambiental, sobretudo dos mares, seja discutida nos cursos de graduação: 

Bacharelado Interdicisplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental 

e Engenharia do Petróleo e também na Pós-Graduação, contribuindo desta forma para 

que estes indivíduos apresentassem um nível de consciência socioambiental 

importante. Adicionalmente, atualmente, existe um relativo conhecimento em relação 

à importância da proteção dos ecossistemas e uma maior acessibilidade às 

informações que se encontram disponíveis em diversos meios de comunicações como 

em plataformas digitais na internet em grande quantidade. Soma-se a este fator, o 
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avanço tecnológico, a globalização do mundo e a constante preocupação pública com 

o meio ambiente (recursos naturais e biodiversidade), representam fatores que, em 

grande parte, podem contrubuir para um maior conhecimento sobre as questões 

ambientais por parte das pessoas. 

 Os dados coletados revelaram que 73,62% (n=399) dos participantes não têm 

o hábito de ler os rótulos das embalagens, para saber se o produto a ser consumido 

possui, em sua composição, microplásticos (Tabela 7). Apesar de 92,41% (n=499) 

demonstrarem interesse em comprar produtos de empresas que se preocupam com 

o meio ambiente (Tabela 9). Inferimos que o comportamento de ler os rótulos das 

embalagens poderia ser instalado através da implementação de campanhas públicas, 

destinadas ao esclarecimento e a conscientização da população, em relação à 

questão da existência de microplásticos em PCPs, dos malefícios que estes podem 

causar ao meio ambiente e da importância da leitura dos rótulos dos produtos, com a 

finalidade de impulsionar uma escolha mais seletiva e consciente por parte do 

consumidor, aliada à preservação do meio ambiente.  Entretanto, os dados apontam 

que a maioria dos participantes 76,16% (n=412) desconhece a existência destas 

campanhas (Tabela 8). De fato, não há ações específicas relacionadas a este tema 

em PCPs e RS, mas apenas políticas públicas gerais destinadas à proteção do 

ambiente marinho que tratam a poluição do meio de uma forma mais generalista sem 

fornecer o devido conhecimento a respeito do assunto.  

Neste quesito, para que um novo hábito possa ser encorajado torna-se 

necessária a implementação de campanhas públicas, destinadas ao esclarecimento 

e a conscientização da população, em relação a questão da existência de 

microplásticos em PCPs, dos malefícios que estes podem causar ao meio ambiente e 

da importância da leitura dos rótulos dos produtos, com a finalidade de impulsionar 

uma escolha mais seletiva e consciente do consumidor, aliada a preservação do meio 

ambiente.   

Entretanto, os dados apontam que a maioria dos participantes desconhecem a 

existência de campanhas publicitárias sobre microplásticos em PCPs. O que pode ser 

justificado pela ausência de campanhas diretas destinadas aos microplásticos, uma 

vez que, não há ações específicas relacionadas a este tema, em PCPs e RS, apenas 

políticas públicas gerais destinadas a proteção do ambiente marinho e que, 

consequentemente, tratam a poluição do meio de uma forma mais generalista. Sem 

fornecer o devido conhecimento a respeito do assunto. 
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No Brasil, a existência de legislação quanto ao uso de microplásticos em PCPs  

existe apenas nos estados do Rio de Janeiro e do Amazonas. Apesar, da legislação 

federal conter leis que colaboram, de modo indireto, para a regulamentação da 

presença dessas substâncias no ambiente marinho, não há nenhum instrumento 

voltado exclusivamente para a regulamentação da poluição proveniente dos 

microplásticos em PCPs e RS. De acordo com o estudo de Lucio et al. (2019), os 

primeiros fragmentos de microplásticos encontrados no ambiente marinho foram 

evidenciados em 1970, no oceano Atlântico Norte, especificamente a oeste do mar de 

Sargaços, demonstrando a negligência e o lento processo de reconhecimento, 

investimento e conscientização da população frente a este tipo de poluição. Estes 

autores relataram que para reduzir os impactos negativos provenientes dos 

microplásticos no ambiente marinho torna-se essencial a implantação de medidas que 

controlem a produção (primária e secundária) e o uso abusivo deste material pela 

indústria e consumidores.  

Como exemplos de políticas públicas, os EUA, Canadá e Reino Unido, 

adotaram, em 2015, medidas destinadas a banir produtos que contenham 

microplásticos por meio da proibição de seu uso em PCPs. Os EUA criaram o 

Microbead – Free water acts (Micropartículas – Ato da água livre), proibindo a 

fabricação, acondicionamento e enxágue de produtos cosméticos que apresentem, 

em sua composição, microplásticos (LUCIO et al., 2019). Realidade bem diferente 

ocorre no Brasil, onde não há legislação proibindo o uso de microplásticos na 

composição de PCPs ou mesmo promovendo a sua retirada durante o tratamento de 

água nas companhias de saneamento. A Portaria n° 2.914, de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde, não apresenta nenhum requisito, procedimento e obrigatoriedade 

direcionado ao controle e vigilância das águas contaminadas por este tipo de material.  

O perfil dos participantes, encontrado em nossa amostra, é muito similar ao 

verificado no estudo de Noronha (2019) os quais demonstraram ter conhecimento 

sobre a existência dos microplásticos em PCPs, apresentaram interesse em comprar 

produtos de empresas comprometidas com a proteção ambiental, entretanto, não 

tinham o hábito de ler os rótulos das embalagens e desconheciam a existência de 

campanhas públicas. Mais uma vez, pode-se sugerir que a ausência de políticas 

públicas, de campanhas educativas e da implementação de legislações restritivas 

quanto ao uso de PCPs que contenham microplásticos em sua composição podem 

estar contribuindo para este cenário. 
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Como já mencionado, no presente estudo, os participantes pertencem a uma 

comunidade acadêmica, portanto, esperávamos indivíduos com um papel mais ativo 

na questão da preservação ambiental o que não foi verificado. Assim, inferimos que a 

população geral ou aqueles com um nível de escolaridade menor e com menos acesso 

à informação podem apresentar um desconhecimento ainda maior em relação à 

questão da poluição marinha causada por microplásticos, agravando este cenário. 

Considerando que se trata de um problema relevante, a implantação de campanhas 

eficientes poderia ser uma ferramenta importante para levar este tipo de conhecimento 

à população. Outra estratégia seria realizar campanhas de conscientização nas 

escolas de ensino fundamental e médio, também nas universidades, pois nossos 

resultados indicaram que a maior parte da amostra que desconhece campanhas e não 

verifica os rótulos, possuem escolaridade em Ensino Médio e/ou Técnico Completo. 

 

Campanhas de conscientização fazem parte do processo de mudança, 
entretanto, a mudança ocorrerá por meio do qual o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 
(BRASIL, 1999). 

 

Neste contexto, a implantação de programas de EA), poderia auxiliar na 

conscientização com relação a não utilização de PCPs que contenham microplásticos 

em sua composição além da importância de conferir os rótulos destes produtos. 

Segundo Dias (2000), a EA tem por finalidade formar indivíduos conscientes, 

preparados para a tomada de decisões e atuando na realidade socioambiental em prol 

de garantir a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente, constituindo-se em 

um instrumento capaz de despertar a consciência por meio da capacitação de 

cidadãos, buscando a ampla compreensão das atividades do homem e as suas 

consequências ecológicas. 

Ainda, segundo PAIVA (2010) e NAGATA (2006) a EA é considerada uma das 

ferramentas mais eficazes para solução, que pode contribuir no manejo dos problemas 

relacionados à preservação do meio ambiente (PAIVA, 2010), pois atua na formação 

de uma consciência no cidadão que, sensibilizado com os problemas socioambientais, 

estabelece uma nova lógica social em prol de uma “sociedade sustentável”, buscando 

o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico, através do equilíbrio entre as 
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atividades antrópicas, a humanidade e a natureza, e, portanto, de uma forma de vida 

mais harmônica e compartilhada. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), 1987, define como uma sociedade 

sustentável aquela que está baseada no princípio do desenvolvimento sustentável, 

sendo capaz de atender as necessidades do presente sem comprometer o 

atendimento das necessidades das gerações futuras (PAIVA, 2010).  

Sendo assim, um programa de EA deve visar os seguintes pontos e objetivos, 

determinados por Gorni e Paiva (2007): 

 
Conscientização: levar os indivíduos e os grupos associados a tomarem 
consciência do meio ambiente global e de problemas conexos e de se 
mostrarem sensíveis aos mesmos; Conhecimento: levar os indivíduos e os 
grupos a adquirir uma compreensão essencial do meio ambiente global, dos 
problemas que estão a ele interligados e o papel e lugar da responsabilidade 
crítica do ser humano; Comportamento: levar os indivíduos e os grupos a 
adquirir o sentido dos valores sociais, um sentimento profundo de interesse 
pelo meio ambiente e a vontade de contribuir para sua proteção e qualidade; 
Competência: levar os indivíduos e aos grupos a competência necessária à 
solução dos problemas; Capacidade de avaliação: levar os indivíduos e os 
grupos a avaliar medidas e programas relacionados ao meio ambiente em 
função de fatores de ordem ecológica, política, econômica, social, estética e 
educativa; Participação: levar os indivíduos e os grupos a perceber suas 
responsabilidades e necessidades de ação imediata para solução imediata 
dos problemas ambientais (GORNI; PAIVA, 2007, p. 38). 

 

Considera-se ainda, que a EA constitui-se em uma ferramenta essencial da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e/ou informal (BRASIL, 

1999). A não existência destes programas representa um fator que pode contribuir 

diretamente para o agravamento da degradação ambiental existente no território 

brasileiro.  

Como aponta Pereira et al. (2022), os processos educativos devem ser 

implementados a fim de proporcionar condições para os indivíduos adquirirem 

conhecimentos, habilidades e desenvolverem atitudes, criando uma consciência 

crítica para processos decisórios possibilitando promover uma melhor qualidade 

ambiental. Além disso, os programas de EA constituem veículos de mudanças, 

reorientação de hábitos, atitudes e valores das comunidades, possibilitando melhorar 

o manejo dos recursos naturais, reduzindo os impactos negativos produzidos no meio 

ambiente. 

Em 2019, a ONU apresentou a primeira avaliação global do Estado de Direito 

Ambiental. O seu relatório mostrou que o número de leis e agências ambientais 
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aumentou de forma exponencial nas últimas quatro décadas, de modo que, 176 países 

possuem alguma legislação na área, em comparação a 1972, em que apenas 

Noruega, Suíça e EUA estavam neste caminho. Entretanto, a criação de instrumentos 

de proteção ambiental não assegura a sua efetividade. O próprio relatório cita que a 

incapacidade de implementar e fazer cumprir estas leis, representa um dos maiores 

desafios para mitigar os problemas relacionados ao aquecimento global, degradação 

ambiental e perda generalizada de espécies e habitats naturais. 

Segundo esta organização internacional, os acordos e dispositivos legais 

criados não levaram ao estabelecimento de agências e órgãos ambientais capazes de 

aplicar, fiscalizar e regular leis de forma eficaz. Devido a inúmeros fatores, dentre 

estes: ausência de coordenação entre as agências governamentais; baixa capacidade 

institucional (estrutura da instituição inadequada, profissionais sem qualificação ideal 

e baixo número de contratados); falta de acesso à informação; corrupção; 

sufocamento do engajamento civil (não há abertura para que a população possa 

engajar, participar ou intervir, de forma contribuitiva) (ONU, 2019).  Adicionalmente, o 

relatório aponta que há uma crescente resistência ao cumprimento de leis ambientais, 

que refletem casos de assédio, ameaças, prisões e assassinatos de defensores 

ambientais. Entre 2002 e 2013, foram mortos 908 ambientalistas (agentes florestais, 

inspetores governamentais e ativistas) em 35 países e apenas no ano de 2017, 197 

defensores ambientais forma mortos (ONU, 2019). 

No Brasil, de 2000 a 2015, 527 ambientalistas foram assassinados sem que 

tenha sido tomada nenhuma medida para frear e punir esses ataques. A existência de 

uma extensa rede de irregularidades, quanto à fiscalização e ao rigor dos dispositivos 

legais implantados, além do alto grau de corrupção existente entre as empresas e 

organizações somados a negligência por parte do governo, demonstram que os 

interesses econômicos falam mais alto que o desejo por uma sociedade sustentável. 

Diante deste cenário precário e preocupante em relação à proteção do meio 

ambiente e até mesmo da vida, o relatório da ONU complementa que é necessário 

que o Estado de Direito Ambiental seja fortalecido, do contrário, as leis e dispositivos 

ambientais estão fadados a falhar e, consequentemente, o direito humano a um meio 

ambiente saudável não será alcançado.  
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3.3 Perguntas relacionadas à lavagem de Roupas Sintéticas (RS) 

 

A Tabela 10 demonstra a percepção dos indivíduos sobre a liberação de 

microplásticos na lavagem de RS. Verificou-se que a maior parte da amostra, 83,43% 

(n=453), possui esta percepção, já 16,57% (n=90) responderam não. 

Tabela 10. Percepção sobre microplásticos em RS - Você acredita que roupas sintéticas podem liberar 
microplásticos na lavagem? 

Percepção microplástico RS  N % 

Não 90 16,57 

Sim 453 83,43 

Total 543 100,00 

 

A Tabela 11, descreve o percentual de indivíduos que tem ou não o costume 

de ler a etiqueta das roupas, para saber se contém fibras sintéticas. Verifica-se que 

mais da metade dos indivíduos da amostra, 55,47% (n=299), não têm este costume e  

e 44,53% (n=240) responderam sim. 

 

Tabela 11. Percepção sobre a etiqueta de RS - Você costuma ler a etiqueta das roupas para saber se 
contém fibras sintéticas por exemplo: poliéster, poliamida (nylon), acrílico, poliestireno? 

Percepção etiqueta RS  N % 

Não 299 55,47 

Sim 240 44,53 

Total 539 100,00 

 

O percentual de indivíduos que conhecem ou não campanhas públicas 

(informando sobre a liberação de microplásticos na lavagem de RS) está descrito na 

Tabela 12. Verificou-se que a maioria dos participantes desta amostra, 88,70% 

(n=479), não tem conhecimento sobre estas campanhas, e 11,30% (n=61) 

responderam sim. 

 

Tabela 12. Conhecimento sobre campanhas públicas de RS - Você tem conhecimento de campanhas 
públicas sobre microplásticos em roupas sintéticas? 

Percepção campanha publica RS  N % 

Não 479 88,70 

Sim 61 11,30 

Total 540 100,00 
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A Tabela 13, descreve o percentual de indivíduos que se interessam ou não por 

comprarem produtos de empresas preocupadas com o meio ambiente. Verificou-se 

que a maioria, 70,53% (n=383), já se interessou em comprar produtos de empresas 

que se preocupam com o meio ambiente, e 29,47% (n=160) responderam não. 

Tabela 13. Percepção sobre o consumo de RS - Alguma vez você se interessou em comprar produtos 
de empresas que se preocupam com o meio ambiente? 

Percepção meio ambiente RS  N % 

Não 160 29,47 

Sim 383 70,53 

Total 543 100,00 

 

Similarmente ao que foi observado na sessão anterior, sobre a percepção da 

existência de microplásticos em PCPs, os resultados desta sessão mostraram que a 

maior parte da amostra, 83,43% (n=453), possue a percepção da ocorrência de 

microplásticos liberados na lavagem das RS, e 70,53% (n=383) mostraram interesse 

em comprar roupas de empresas que se preocupam com o meio ambiente (Tabelas 

10 e 13, respectivamente). Igualmente supomos que por tratar-se de um estudo 

realizado em uma universidade, onde o acesso às informações é mais acessível a 

estes indivíduos, isso poderia favorecer uma maior conscientização sobre esta 

questão.  

Em relação à leitura das etiquetas das roupas, 55,47% (n=299) dos indivíduos 

da amostra não o fazem e 88,70% (n=479) desconhecem campanhas publicitárias  

(Tabelas 11 e 12, respectivamente). Em se tratando da mesma amostra analisada na 

sessão anterior era esperado um perfil similar de comportamento onde os 

participantes têm consciência dos impactos ambientais causado pela existência de 

microplásticos em RS, apresentam interesse em comprar produtos de empresas 

comprometidas com a proteção ambiental, entretanto, não têm o hábito de ler os 

rótulos das embalagens e desconhecem a existência de campanhas públicas. Como 

relatado no tópico anterior, este perfil pode ser resultante em parte pela ausência de 

políticas públicas, campanhas educativas e/ou legislações restritivas ou ainda pela 

baixa procura por informação e interesse na mudança de hábito por parte do 

consumidor. Entretanto, mais uma vez, é possível supor que a implementação de 

campanhas públicas poderia contribuir para uma mudança de cenário uma vez que o 
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conhecimento é transformador, e assim como em relação aos PCPs, há uma escassez 

de informação e divulgação de conteúdo, portanto, torná-lo disponível pode vir a ser 

um divisor de águas. 

As campanhas públicas e/ou programas de EA, se implantados de forma 

eficiente, poderiam despertar a consciência do consumidor, fornecendo informações 

para impulsionar a mudança de hábito. Porém, esta mudança dependerá da vontade, 

reflexão e disposição do consumidor. Seria importante que fossem implantadas 

políticas públicas destinadas ao incentivo à compra de produtos sem microplásticos 

em sua composição seja por descontos, promoções ou ganho de pontos (para alguma 

finalidade), para que a população possa quebrar o seu pré-conceito enraizado no seu 

padrão de consumo sentindo-se motivada a mudar de hábito.  

Além disso, os governos poderiam criar medidas mais restritivas, como leis, 

regulamentos ou normas, que estabelecessem a proibição de produtos fabricados 

com microplásticos em sua composição e, consequentemente, penalizações pelo seu 

descumprimento, proporcionando mais um motivo, ao consumidor, de revisar e/ou 

mudar o seu hábito de consumo.  

 

3.4  Perguntas relacionadas PCPs e RS no ambiente marinho 

 

Em relação aos PCPs, a Tabela 14, descreve o percentual de indivíduos que 

percebem ou não que os PCPs, com microesferas plásticas, prejudicam o ambiente 

marinho. Verificou-se que a maioria, 97,23% (n=526), percebe o prejuízo causado ao 

ambiente marinho pelo enxágue de PCPs com microplásticos. Apenas 2,77% (n=15) 

responderam não. 

 

Tabela 14. Percepção do prejuízo dos PCPs no ambiente marinho - Na sua opinião, o enxágue de 
produtos de cuidados pessoais com microesferas plásticas prejudica o ambiente marinho? 

PCPs prejudica AM  n % 

Não 15 2,77 

Sim 526 97,23 

Total 541 100,00 

 

A Tabela 15, descreve o percentual de indivíduos que estão dispostos ou não, 

a mudarem os seus hábitos e assim, trocarem as marcas de produtos de PCPs que 

apresentam microplásticos em sua composição, por outras que não utilizem. Verificou-
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se que a maioria, 77,66% (n=417), está disposta a fazer isso, já 21,60% (n=116), 

responderam que “talvez, em alguns casos”. Apenas 0,74% (n=4) responderam não. 

 

Tabela 15. Percepção para mudar hábitos de PCPs - Você estaria disposto (a) a mudar hábitos e trocar 
por marcas que não utilizam plástico em sua composição? 

Disposto mudar hábitos PCPs N % 

Não 4 0,74 

Sim 417 77,66 

Talvez, em alguns casos 116 21,60 

Total 537 100,00 

 

A Tabela 16, descreve o percentual de indivíduos que estão dispostos ou não, 

a gastarem um pouco mais, ao consumir produtos de matérias-primas naturais. 

Verificou-se que a metade, 51,40% (n=276), respondeu que “talvez, em alguns casos” 

enquanto, 43% (n=232), responderam que sim, estão dispostos a gastar um pouco 

mais e 5,40% (n=29) responderam não.  

 

Tabela 16. Percepção sobre a disposição de gastar mais com PCPs - Você estaria disposto (a) a gastar 
um pouco mais para consumir produtos de matérias-primas naturais? 

Disposto gastar mais PCPs n % 

Não 29 5,40 

Sim 232 43,20 

Talvez, em alguns casos 276 51,40 

Total 537 100,00 

 

A Tabela 17, descreve o percentual de indivíduos que percebem ou não, os 

prejuízos da lavagem de RS no ambiente marinho. A maioria, 85,56% (n=462), 

percebe, já 14,44% (n=78) responderam não. 

 

Tabela 17. Percepção sobre o prejuízo das RS no ambiente marinho - Você acredita que a lavagem de 
roupas sintéticas prejudica o ambiente marinho? 

RS prejudica AM  n            % 

Não 78 14,44 

Sim 462 85,56 

Total 540 100,00 
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A Tabela 18, descreve o percentual de indivíduos que estão dispostos ou não 

a mudarem hábitos, e trocarem as marcas das RS que usam por outras que não 

utilizam fibras sintéticas em sua composição. Verificou-se que a maioria, 69,72% 

(n=343), está disposta a fazer isso, 28,86% (n=142) responderam “talvez, em alguns 

casos” e apenas 1,42% (n=7) responderam não. 

 

Tabela 18. Percepção para mudar hábitos com RS - Você estaria disposto (a) a mudar hábitos e trocar 
por marcas que não utilizam fibras sintéticas em sua composição? 

Disposto mudar hábitos RS  n % 

Não 7 1,42 

Sim 343 69,72 

Talvez, em alguns casos 142 28,86 

Total 492 100,00 

 

A Tabela 19, descreve o percentual de indivíduos que estão dispostos ou não 

a gastarem um pouco mais para consumirem produtos com matérias-primas naturais. 

Verificou-se que a metade, 54,38% (n=267), respondeu “talvez, em alguns casos”, já 

39,92% (n=196), estão dispostos a gastarem um pouco mais. Apenas 5,70% (n = 28) 

responderam não. 

 

Tabela 19. Percepção sobre a disposição para gastar mais com RS - Você estaria disposto (a) a gastar 
um pouco mais para consumir produtos de matérias-primas naturais? 

Disposto gastar mais RS  n % 

Não 28 5,70 

Sim 196 39,92 

Talvez, em alguns casos 267 54,38 

Total 491 100,00 

 

A Tabela 20, descreve o percentual de indivíduos que percebem ou não os 

prejuízos que os microplásticos causam ao ecossistema marinho, ou seja, as praias, 

manguezais, recifes de corais. Verificou-se que a maioria, 94,26% (n=509), respondeu 

sim, 5,55% (n=30) não sabem e apenas 0,19% (n=1) respondeu não. 

 

Tabela 20. Percepção do prejuízo que os microplásticos causam aos ecossistemas marinhos (praia, 
manguezal, recifes de corais etc.). 

Prejudica ecossistema  n % 

Não 1 0,19 
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Não sei 30 5,55 

Sim 509 94,26 

Total 540 100,00 

 

A Tabela 21, descreve o percentual de indivíduos que percebem ou não os 

prejuízos causados pelos microplásticos nos organismos vivos. Verificou-se que a 

maioria, 95% (n=513), percebe, no entanto 4,81% (n=26) não sabem e apenas 0,19% 

(n=1) respondeu não. 

 

Tabela 21. Percepção do prejuízo que os microplásticos causam nos organismos vivos (peixe, 
camarão, mexilhão, ostra, plâncton etc.). 

Prejudica organismos vivos  n % 

Não 1 0,19 

Não sei 26 4,81 

Sim 513 95,00 

Total 540 100,00 

 

A Tabela 22, descreve o percentual de indivíduos que percebem ou não os 

prejuízos causados pelos microplásticos na saúde humana. Verificou-se que a 

maioria, 87,01% (n=469), percebe, já 11,69% (n=63) não sabem e 1,30% (n=7) 

responderam que não percebem. 

 

Tabela 22. Percepção do prejuízo que os microplásticos causam na saúde humana. 

Prejudica saúde humana  n % 

Não 7 1,30 

Não sei 63 11,69 

Sim 469 87,01 

Total 539 100,00 

 

De acordo com as médias descritas na Tabela 23, os participantes da amostra 

acreditam que os responsáveis pela presença dos microplásticos no ambiente 

marinho obedecem à seguinte ordem: indústrias e comércio (média 1,69), propaganda 

de incentivo ao consumo (média 1,40) e governantes (média 1,34). Percebem que os 

consumidores têm uma menor responsabilidade (média 1,03). Em relação ao quesito 

“não causam danos ao meio ambiente e/ou à saúde dos seres vivos”, os participantes 

acreditam menos (média=-1,78), ou seja, julgam que os microplásticos provocam 

efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde pública.   
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Tabela 23. Medidas descritivas dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho. 

Dados Governantes 
Indústrias e 

Comércio 

Propaganda 

de incentivo 

ao consumo 

Consumidores 

Não causam danos 

ao meio ambiente 

e/ou à saúde dos 

seres humanos 

N 531 534,00 527 538 512 

Média 1,34 1,69 1,40 1,03 -1,78 

Desvio-

padrão 
947 0,89 971 1,126 687 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

 

De acordo com as médias da Tabela 24, os participantes da amostra percebem 

várias formas de reduzir a presença dos microplásticos no ambiente marinho, 

considerando a seguinte ordem de importância: através da alteração na composição 

dos produtos pela indústria (média 1,69), realizando campanhas educativas (média 

1,57), modificando os hábitos de consumo (média 1,53), aprimorando as estações de 

tratamento de águas residuais (média 1,39) e criando leis que proíbam a utilização de 

plásticos na composição dos produtos (média 1,34). 

 

Tabela 24. Medidas descritivas de formas para reduzir microplásticos no ambiente marinho. 

Dados 

Alteração da 

composição 

dos produtos 

pela indústria 

Aprimoramento 

das estações de 

tratamento de 

águas residuais 

Criação de leis 

que proíbam 

plásticos em sua 

composição 

Modificação 

nos hábitos 

de consumo 

Realização 

de 

campanhas 

educativas 

N 537 535 536 539 541 

Média 1,69 1,39 1,34 1,53 1,57 

Desvio-

padrão 
751 912 1,028 902 906 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

Nesta sessão do questionário, foram elaboradas perguntas sobre os prejuízos 

causados no ambiente marinho, nos organismos vivos e na saúde humana resultante 

tanto do enxágue de PCPs quanto da lavagem de RS. Incluiu-se perguntas 

relacionadas à mudança de hábitos, consumo consciente, responsabilidades e formas 

de minimizar estes prejuízos. Quase a totalidade dos entrevistados tem consciência 

sobre o impacto negativo produzido pela presença dos microplásticos no ecossistema 

marinho, nos organismos marinhos e na saúde humana.  
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Com base nestes resultados foi possível observar que existe uma percepção 

por parte dos participantes da amostra em relação aos prejuízos ambientais causados 

pelo enxágue de PCPs e pela lavagem de RS. Entretanto, esta percepção é maior 

quando se trata da categoria de PCPs. Tal fato, pode estar associado à questão de 

que os PCPs são produtos químicos, geralmente, de origem farmacêutica e, portanto, 

mais associados a episódios de contaminação ambiental do que as RS que podem 

ser percebidas como itens menos agressivos e/ou de difícil impacto ambiental por uma 

lavagem. 

No entanto, como aponta Barbadillos (2019), tanto o enxágue de PCPs quanto 

à lavagem de RS, são responsáveis por liberarem microplásticos nas redes de 

saneamento e, portanto, nas tubulações das ETEs. Portanto, ambas são consideradas 

fontes poluidoras produzindo forte impacto socioambiental e contribuindo para o 

agravamento da contaminação do ambiente marinho uma vez que não há tratamentos 

adequados nas ETEs, para o controle e mitigação do lançamento de microplásticos 

no meio aquático. O desconhecimento dos produtos que são fonte de microplásticos 

faz com que os indivíduos tornem-se agentes passivos na liberação destes nos 

ecossistemas, agravando o cenário de poluição ambiental. Neste sentindo, os nossos 

resultados mostraram que uma porcentagem de 2,77% (n=15) dos entrevistados 

acredita que os PCPs não provocam impactos ambientais e 14,77% (n=78) apontam 

o mesmo em relação aos RS, o que é preocupante, pois se trata de uma amostra 

universitária onde uma parcela significativa tem acesso às informações a respeito das 

temáticas sobre poluição ambiental por microplásticos e o seu prejuízo à saúde 

humana.  

Quanto à mudança de hábitos relacionada à aquisição de produtos contendo 

microplásticos em sua composição, por outros que não o contenham, foi possível 

constatar o mesmo perfil com os participantes apresentando uma maior motivação 

para mudança de hábitos relacionados aos PCPs, 77,66% (n=417) em comparação 

aos RS, 69,72% (n=343). Apesar do interesse demonstrado na mudança de hábitos, 

não foi observada a mesma disposição na questão da aquisição de produtos 

compostos por matérias-primas naturais. Foi verificado que mais da metade dos 

indivíduos respondeu “talvez, em alguns casos” sobre o desejo de gastar um pouco 

mais para consumir PCPs e RS de matérias-primas naturais (51,40% e 54,38%, 

respectivamente). Inúmeros fatores podem estar influenciando esta escolha. Entre 

eles: a existência de produtos naturais mais caros, gerando o pré-conceito dos 
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consumidores em investir nestes produtos; baixo poder aquisitivo, o fato de que alguns 

consumidores preferem optar pelo conforto e o padrão de suas escolhas mesmo que 

estes produtos gerem impactos ambientais, e o pouco incentivo a mudança de hábitos 

por parte dos governos.  

Quando verificada a percepção dos participantes de que os microplásticos no 

ambiente marinho poderiam prejudicar os ecossistemas, os organismos vivos e à 

saúde humana, o percentual da amostra que respondeu sim aos ecossistemas foi de 

94,26% (n=509), aos organismos vivos 95% (n=513) e à saúde humana 87,01% 

(n=469). Estes resultados podem indicar que o baixo interesse em consumir PCPs e 

RS compostos de matéria-prima natural pode estar associado ao fato dos participantes 

perceberem em maior grau, que os microplásticos afetam mais o meio ambiente e os 

organismos marinhos e não, diretamente, à saúde humana. Segundo Dias (2000) o 

homem deve compreender que o mesmo impacto negativo ocasionado no meio 

ambiente, é gerado, de forma igualitária, na saúde humana. Sharma e Chatterjee 

(2017) relataram que, os microplásticos são incorporados por organismos de níveis 

tróficos baixos na cadeia alimentar aumentando a disponibilidade para aqueles que se 

encontram em níveis mais altos principalmente ao ser humano, por meio da ingestão 

de peixes, moluscos e crustáceos contaminados. Em 2016, o relatório da ONU para a 

Alimentação e Agricultura – FAO (do inglês, Food and Agriculture Organization), 

apontou a presença de microplásticos no ambiente marinho, em 800 espécies de 

moluscos, crustáceos e peixes. Segundo Criado (2018), partículas de PVC, 

Polipropileno, PET e até uma dúzia de plásticos diferentes já foram encontradas em 

amostras de fezes de indivíduos do Reino Unido, Itália, Rússia e Japão. Desta forma, 

o nível de conhecimento dos prejuízos causados sobre os organismos vivos e 

ecossistemas, deveria ser o mesmo em relação à saúde humana, o que pontua a falta 

de informação não apenas em relação aos microplásticos, mas toda forma de poluição 

existente.  

Rochman (2016) mostrou em seu estudo que os microplásticos, no ambiente 

marinho, podem torna-se ainda mais perigosos, uma vez que adsorvem poluentes 

orgânicos como: bifenilas policloradas – PCBs e pesticidas organoclorados - OCPs 

também conhecidos como Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs. Ainda segundo 

Rochman, a inalação de microplásticos em baixas concentrações pode provocar 

doenças respiratórias e cardiovasculares e em concentrações mais altas pode 

ocasionar câncer pulmonar.  
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No quesito de responsabilidade pela presença dos microplásticos no ambiente 

marinho, a maior parte dos entrevistados concordou que as “Indústrias e o Comércio” 

são os principais responsáveis (média=1,69). O segundo maior responsável foi 

associado a “Propaganda de Incentivo de Consumo” (média=1,40), seguido em 

terceiro lugar pelo Governo (média=1,34). Os Consumidores foram percebidos como 

os menos responsáveis (média=1,03). 

Conjuntamente, estes dados e as informações levantadas até aqui, apontam 

para um cenário precário de conhecimento, reflexão e conscientização, uma vez que, 

as indústrias e o comércio atuam sim na fabricação de produtos com grande potencial 

poluidor, como é o caso dos PCPs e RS com microplásticos em suas composições, 

entretanto, não há nenhuma medida restritiva imposta e/ou determinada pelo governo. 

Este deveria ser responsável pela proteção dos recursos naturais, o equilíbrio dos 

ecossistemas e a qualidade de vida, proibindo através de leis a produção destes tipos 

de materiais e instituindo a obrigatoriedade de programas de EA e de propagandas de 

incentivo de consumo consciente, visto que, as indústrias fabricam e os comércios 

vendem, pois são ações permitidas pelos governantes do país. Adicionalmente, 

apesar dos consumidores serem percebidos, pelos participantes deste estudo, como 

os menos responsáveis pela presença de microplásticos no ambiente marinho, estes 

possuem um papel determinante para que isto ocorra, uma vez que, apesar dos 

produtos serem fabricados e comercializados a poluição por microplásticos só irá 

acontecer/intensificar, se o consumidor adquirir e investir neste produto. Assim, os 

consumidores têm uma grande parcela de responsabilidade, contribuindo com as suas 

escolhas, para a degradação do ambiente marinho.  

Ainda neste contexto, Bittar et al. (2013), apontam para o fator preço, como um 

dos principais determinantes na escolha de um produto por parte dos consumidores. 

Garcia et al. (2011) ressaltam que os consumidores costumam optar pelo produto que 

lhe trará melhor benefício (financeiro ou não), nem sempre considerando a proteção 

ao meio ambiente. Desta forma, a negligência dos consumidores em adquirir produtos 

que contenham micropláticos em sua composição muitas vezes está relacionada à 

uma opção de compra não apenas ao desconhecimento pela falta de leitura  dos 

rótulos dos produtos constituindo-se, portanto, em um grupo com grande 

responsabilidade sócioambiental. 
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Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (BRASIL, 2010), os 

consumidores têm a obrigatoriedade de acondicionar e manusear adequadamente, 

bem como de forma diferenciada, os resíduos gerados especialmente os perigosos. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, referente às responsabilidades 

dos agentes poluidores, o Art. 225, § 3º,  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 3.º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados (BRASIL, 1988). 

 

Sendo assim, os consumidores e, consequentemente, a população, tem o dever 

de presar pela proteção do meio ambiente e da saúde pública, de modo que, qualquer 

ação, conduta ou atividade potencialmente poluidora, por parte destes, é capaz de 

gerar sanções penais. O art. 27, § 1º, da Lei Federal n° 12.305/2010, complementa 

que a contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento e/ou destinação final de resíduos/rejeitos, não isenta as pessoas físicas da 

responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

Desta forma, o gerador de resíduo não está isento da responsabilidade pelo 

correto gerenciamento do resíduo, mesmo após este ser coletado por empresa 

terceirizada. Sendo, portanto, responsável solidário pela correta destinação e por 

eventuais danos causados. A Lei n° 9.605/1998, relacionada à Crimes Ambientais, 

complementa que condutas e atividades ilegais (que sejam potencialmente poluidoras 

ou possam promover riscos severos ao meio ambiente) por parte dos consumidores, 

podem resultar em: penalizações e autuações que variam entre R$500,00 a R$2 

milhões; pena de reclusão de 1 a 4 anos, se o crime for com intenção; e detenção de 

6 meses a 1 ano, se o crime for sem intenção. 

Assim, a sociedade em geral, possui uma grande responsabilidade, 

especialmente, em relação à destinação de resíduos e efluentes, provenientes do 

consumo ou uso de produtos. De modo que, apresentam quase a mesma 

responsabilidade da empresa produtora e da contratada para efetivar a destinação 

ambientalmente adequada. 
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A opinião dos entrevistados com relação à forma mais recomendada para 

reduzir os microplásticos no ambiente marinho foi a alteração da composição dos 

produtos pela indústria (média=1,69). A menos recomendada foi a criação de leis que 

proíbam plásticos na composição dos produtos (média=1,34), mostrando com isso que 

os participantes não acreditam que a criação de leis seja a melhor opção para resolver 

esta problemática. Este fato pode ser resultante, da observação do não cumprimento 

de leis no país, sem aplicação e fiscalização, como apontou o relatório da ONU (2019), 

tornando a população descrente com esta medida.  

Observa-se ainda que o aprimoramento das ETARs, uma medida fundamental 

para controlar a poluição por microplásticos no ambiente marinho, ficou em quarta 

posição no ranking das mais recomendadas pelos entrevistados (média=1,39). 

Consideramos que esta medida é de extrema importância para evitar a liberação da 

água contaminada em corpos hídricos, pois se não existir o aprimoramento das 

ETARs, apesar da presença de campanhas educativas (média=1,57), e mudanças de 

hábitos de consumo (média=1,53), ainda assim, seriam despejados microplásticos nos 

corpos hídricos, demonstrando, mais uma vez, a falta de informação dos entrevistados 

a este respeito. Garcia et al. (2011) apontam que confiar simplesmente nas atitudes 

ou no raciocínio moral do consumidor não é a estratégia mais eficiente. 

 

3.5  Associação entre o grau de escolaridade e a percepção das questões 6, 7, 8, 

10 e 12 abordadas no questionário relacionadas aos PCPs e as RS  

 

A Tabela 25 descreve os principais resultados referente à existência ou não de 

associação entre os graus de escolaridade e a percepção dos entrevistados, em 

relação às treze perguntas abordadas nas questões 6, 7, 8, 10 e 12 do questionário 

relacionadas aos PCPs e as RS.  

Os resultados apontaram associação significativa em apenas três perguntas: 

1) na percepção de verificação dos rótulos de PCPs para saber se contêm 

microplásticos (p=0,019) onde o maior percentual foi observado no Ensino Superior 

Completo (35%), e o menor no Ensino Fundamental  Completo (0%); 2) na percepção 

em relação ao consumo consciente de PCPs (p=0,013) onde o maior percentual foi 

observado na Pós-Graduação (94,9%) e o menor no Ensino Fundamental Completo 

(50%) e 3) na percepção dos prejuízos causados pelos microplásticos nos 



 
 

 

59 

 

ecossistemas marinhos (p=0,018) onde o maior percentual foi observado no Ensino 

Fundamental Completo (100%) e o menor na Pós-Graduação (90,3%).  

Nas perguntas 1 e 2 verificou-se que a percepção foi menor em indivíduos com 

grau de escolaridade mais baixo. Entretanto, na pergunta 3 esta lógica foi 

completamente invertida, indicando que os indivíduos com Ensino Fundamental 

Completo mostraram uma maior percepção do que aqueles indivíduos na Pós-

Graduação. Deve-se ressaltar que este estudo foi realizado em uma universidade e 

por este motivo a amostra composta por 543 participantes possuía apenas 4 

indivíduos com escolaridade Ensino Fundamental Completo, ou seja, um universo 

bastante restrito representando apenas 0,74% do total da amostra o que pode não 

representar a realidade. Dessa forma, considerando somente as categorias de 

escolaridade que possuem números mais representativos dentro da amostra (Ensino 

Médio e/ou Técnico Completo/Ensino Superior Completo/Pós-Graduação) observou-

se que na percepção de verificação dos rótulos de PCPs para saber se contêm 

microplásticos o maior percentual foi observado no Ensino Superior Completo. Na 

percepção em relação ao consumo consciente de PCPs o maior percentual foi 

observado na Pós-Graduação e na percepção dos prejuízos causados pelos 

microplásticos nos ecossistemas marinhos o maior percentual foi no Ensino Superior 

Completo, sugerindo que quanto maior o grau de escolaridade maior a percepção 

referente a estas perguntas. 

Não foi verificada diferença estatística significativa entre os graus de 

escolaridade nas seguintes percepções: microplásticos em PCPs (p=0,499) e RS 

(p=0,528); ter conhecimento de campanhas públicas de PCPs (p=0,139) e de RS 

(0,999); etiqueta de RS (p=0.054); consumo consciente de RS (p=0,491); PCPs 

prejudicam o ambiente marinho (p=0,209); RS prejudicam o ambiente marinho 

(p=0,610), microplásticos prejudicam os organismos vivos (p=0,361) e à saúde 

humana (p=0, 909), indicando não haver associação significativa nestas percepções 

e o grau de escolaridade dos indivíduos da amostra.  

Embora não tenhamos verificado associação significativa nestes itens, os 

resultados apontaram que os indivíduos com um maior grau de escolaridade, Pós-

Graduação e Ensino Superior Completo, mostraram médias mais altas em 5 destas 

questões em comparação com os indivíduos com Ensino Médio e/ou Técnico 

Completo que foram superiores em 4 questões e empataram em uma questão com os 

pós-graduandos.      
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Conjuntamente, estes resultados sugerem que indivíduos com maior grau de 

escolaridade tendem a ter uma maior percepção sobre os riscos ambientais 

produzidos pelos microplásticos existentes em PCPs e RS.  
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Tabela 25. . Estudo de associação entre escolaridade e as percepções em relação às perguntas 6,7,8, 10 e 12 do questionário 

Percepções 

  

Grau de Escolaridade 

p-
value 

Ensino Fundamental 
completo 

 Ensino Médio e/ou Técnico 
completo 

 Ensino Superior 
completo 

 Pós-Graduação stricto 
sensu 

n %   N %   N %   n % 

Microplásticos em PCPs 
Não 01 0,0% 

 
10 4,1%  10 7,4%  8 5,1% 

0,499 
Sim 41 100,0% 

 
235 95,9%  126 92,6%  148 94,9% 

Rótulos de PCPs 
Não 41 100,0% 

 
193a 78,8%  89b 65,0%  113a,b 72,4% 

0,019* 
Sim 01 0,0% 

 
52a 21,2%  48b 35,0%  43a,b 27,6% 

Campanhas públicas de 
PCPs 

Não 1 25,0% 
 

190 77,6%  104 76,5%  117 75,0% 
0,139 

Sim 3 75,0% 
 

55 22,4%  32 23,5%  39 25,0% 

Consumo consciente de 
PCPs 

Não 2a 50,0% 
 

16b 6,5%  15a,b 11,1%  8b 5,1% 
0,013* 

Sim 2a 50,0% 
 

229b 93,5%  120a,b 88,9%  148b 94,9% 

Microplásticos em RS 
Não 1 25,0% 

 
38 15,4%  27 19,7%  24 15,4% 

0,528 
Sim 3 75,0% 

 
208 84,6%  110 80,3%  132 84,6% 

Etiqueta de RS 
Não 2 50,0% 

 
150 61,5%  72 52,9%  75 48,4% 

0,054 
Sim 2 50,0% 

 
94 38,5%  64 47,1%  80 51,6% 

Campanhas públicas de 
RS 

Não 4 100,0% 
 

217 88,6%  120 88,9%  138 88,5% 
0,999 

Sim 0 0,0% 
 

28 11,4%  15 11,1%  18 11,5% 

Consumo consciente de 
RS 

Não 2 50,0% 
 

71 28,9%  45 32,8%  42 26,9% 
0,491 

Sim 2 50,0% 
 

175 71,1%  92 67,2%  114 73,1% 

PCPs prejudicam o 
ambiente marinho  

Não 0 0,0% 
 

4 1,6%  3 2,2%  8 5,2% 
0,209 

Sim 4 100,0% 
 

242 98,4%  134 97,8%  146 94,8% 

RS prejudicam o 
ambiente marinho  

Não 1 25,0% 
 

32 13,1%  21 15,3%  24 15,6% 
0,610 

Sim 3 75,0% 
 

213 86,9%  116 84,7%  130 84,4% 

Microplásticos 
prejudicam os 
ecossistemas marinhos 

Não 01 0,0% 
 

01 0,0%  1a 0,7%  01 0,0% 

0,018* Não sei 01 0,0% 
 

13a,b 5,3%  2a 1,5%  15b 9,7% 

Sim 31 100,0% 
 

232a,b 94,7%  134 a 97,8%  140b 90,3% 

Microplásticos 
prejudicam os 
organismos vivos 

Não 0 0,0% 
 

0 0,0%  1 ,7%  0 0,0% 

0,361 Não sei 0 0,0% 
 

9 3,7%  6 4,4%  11 7,1% 

Sim 4 100,0% 
 

236 96,3%  129 94,9%  144 92,9% 

Microplásticos 
prejudicam a saúde 
humana 

Não 0 0,0% 
 

3 1,2%  2 1,5%  2 1,3% 

0,909 Não sei 1 25,0% 
 

29 11,9%  15 11,0%  18 11,6% 

Sim 3 75,0% 
 

212 86,9%  119 87,5%  135 87,1% 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
1. Essa categoria não é usada nas comparações pois sua proporção da coluna é igual a zero ou um. 
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3.6 Associação entre o grau de escolaridade e a percepção sobre os 

responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho   

 

 A Tabela 26 mostra a existência ou não de associação entre o grau de 

escolaridade e a percepção em relação aos responsáveis pelos microplásticos no 

ambiente marinho relativa à questão 13 do questionário. 

Os resultados mostraram que houve associação na categoria de Indústrias e 

Comércio (P=0,008). Foi verificada diferença significativa entre as escolaridades de 

Ensino Médio e/ou Técnico completo (média=1,83), Ensino Superior Completo 

(média=1,59), Pós-Graduação (média=1,58) e Ensino Fundamental Completo 

(média=1,00). A categoria com maior média que responsabilizou mais as Indústrias e 

o Comércio foi a do Ensino Médio e/ou Técnico Completo e a menor a do Ensino 

Fundamental completo. 

Não foi verificada associação significativa entre o grau de escolaridade nas 

alternativas: Governantes (P=0,960); Propaganda de Incentivo ao Consumo 

(p=0,459); Consumidores (P=0,486), e Não Causam Danos ao Meio Ambiente e/ou à 

Saúde dos Seres Humanos (P=0,275). 
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Tabela 26. Medidas descritivas e comparações dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho em relação a escolaridade. 

Escolaridade  Governantes 
Indústrias 

e 
Comércio 

Propaganda de 
incentivo 

ao consumo 
Consumidores 

Não causam danos ao 
meio 

ambiente e/ou à saúde dos 
seres humanos 

Ensino Fundamental completo 

N 4 4 3 4 2 
Média 0,75 1,00 1,67 0,25 -2,00 
Desvio 
Padrão 

1,89 2,00 0,58 2,06 0,00 

Mediana 1,50 2,00 2,00 0,50 -2,00 
1º quartil 0,25 1,00 1,50 -1,25 -2,00 
3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Ensino Médio e/ou Técnico 
completo 

N 242 241 238 243 235 
Média 1,40 1,83 1,47 0,98 -1,83 
Desvio 
Padrão 

0,82 0,64 0,90 1,10 0,59 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 
1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 
3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Ensino Superior completo 

N 131 135 133 135 130 
Média 1,29 1,59 1,34 1,09 -1,79 
Desvio 
Padrão 

1,03 1,02 0,99 1,12 0,71 

Mediana 2,00 2,00a 2,00 1,00 -2,00 
1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 
3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Pós-Graduação stricto sensu 

N 154 154 153 156 145 
Média 1,31 1,58 1,33 1,06 -1,69 
Desvio 
Padrão 

1,03 1,02 1,06 1,15 0,80 

Mediana 2,00 2,00a 2,00 1,00 -2,00 
1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 
3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

p-value 0,960 0,008* 0,459 0,486 0,275 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
a: evidência de diferença com o Ensino médio e/ou técnico completo. 
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É possível notar que as três categorias Ensino Médio e/ou Técnico Completo, 

Ensino Superior Completo e Pós-Graduação, apontam as Indústrias e Comércio como 

sendo os principais responsáveis e os Consumidores como menos responsáveis pelos 

microplásticos no ambiente marinho, sendo estas categorias com o maior grau de 

formação. Cabe ressaltar, que os consumidores têm um papel importante para que a 

poluição ocorra. Assim, verifica-se um desconhecimento por parte da população, até 

mesmo acadêmica de seu papel enquanto consumidor. 

Neste contexto, seria importante os programas de EA destinados a mostrar o 

ciclo de vida dos produtos, desde a sua produção, distribuição e descarte a fim de 

mostrar o conhecimento sobre cada etapa e sua devida importância, bem como a 

responsabilidade dos governos, indústrias, propagandas e consumidores para a 

poluição por microplásticos. Como aponta o Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999, 

 

Campanhas de conscientização fazem parte do processo de mudança, 
entretanto, a mudança ocorrerá por meio do qual o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

A EA, neste caso, deve ser trabalhada de maneira interdisciplinar para 

promover a ação conjunta das diferentes disciplinas curriculares no trabalho 

educacional direcionado ao meio ambiente. De acordo com Velasco (2000), a 

interdisciplinaridade significa que as disciplinas, estão em situação de mútua 

coordenação e cooperação, engajadas em um processo de construção de referências 

conceituais. Desenvolver interdisciplinarmente a EA significa, portanto, promover a 

ação conjunta das diferentes disciplinas curriculares no trabalho educacional 

direcionado ao meio ambiente. 

 

3.7 Associação entre o grau de escolaridade e a percepção sobre as formas de 

reduzir microplásticos no ambiente marinho  

 

           A Tabela 27 mostra a existência ou não de associação entre o grau de 

escolaridade e a percepção sobre formas de reduzir os microplásticos no ambiente 

marinho em relação à questão 14 do questionário. 
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Não foi verificada associação significativa entre o grau de escolaridade e as 

alternativas sugeridas: 1) Alteração na composição dos produtos pela indústria 

(P=0,711); 2) Aprimoramento das ETARs (P=0,367); 3) Criação de leis que proíbam 

plásticos em sua composição (P=0,149); 4) Modificação nos hábitos de consumo 

(P=0,992) e 5) Realização de campanhas educativas (p=0,975). 

Tabela 27. Medidas descritivas e comparações das formas de reduzir microplásticos no ambiente 
marinho em relação a escolaridade. 

Escolaridade  
Alteração da 
composição 
dos produtos  

Aprimoramento 
das ETARs 

Criação 
de leis  

Modificação 
nos hábitos 

de 
consumo 

Realização 
de 

campanhas 
educativas 

Ensino 
Fundamental 
completo 

N 4 4 4 4 4 

Média 1,75 1,25 2,00 1,75 1,75 

Desvio 
Padrão 

0,50 0,96 0,00 0,50 0,50 

Mediana 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 1,75 0,75 2,00 1,75 1,75 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Ensino 
Médio e/ou 
Técnico 
completo 

N 242 243 241 244 245 

Média 1,71 1,38 1,36 1,53 1,60 

Desvio 
Padrão 

0,70 0,85 1,00 0,91 0,82 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Ensino 
Superior 
completo 

N 135 132 135 135 136 

Média 1,73 1,38 1,20 1,59 1,52 

Desvio 
Padrão 

0,67 0,93 1,10 0,77 0,96 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Pós-
Graduação 
stricto sensu 

N 156 156 156 156 156 

Média 1,62 1,44 1,40 1,49 1,55 

Desvio 
Padrão 

0,88 0,99 1,01 1,00 0,99 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

p-value 0,711 0,367 0,149 0,992 0,975 

 

 

Entretanto, foi possível observar que em relação à alteração da composição 

dos produtos, os participantes da categoria de Ensino Fundamental completo 

mostraram uma média mais alta (1,75) em comparação ao Ensino Médio e/ou Técnico 

Completo (média=1,71), Ensino Superior completo (1,73), e Pós-Graduação (1,62). 

Considerando que esta alternativa não parece ser a mais adequada para a solução da 

problemática ambiental de disposição de microplásticos em corpos hídricos, uma vez 
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que, não basta apenas mudar a composição dos produtos, mas proibir/banir o uso de 

compostos plásticos em PCPs e RS, é possível perceber a falta de conhecimento e 

informação desta categoria em comparação por exemplo a categoria de Pós-

Graduação, que é a que menos acredita na efetividade desta medida.  

Adicionalmente, os indivíduos com escolaridade em Ensino Médio e/ou Técnico 

Completo apostam mais em medidas voltadas ao consumidor como mudança de 

hábitos (1,53) e realização de campanhas educativas (1,60), em enquanto os de Pós-

Graduação acreditam menos nestas medidas (1,49 e 1,55, respectivamente). Embora 

as campanhas educativas e programas de EA, sejam medidas importantes não há 

garantias de mudança de comportamento uma vez que estas dependem do interesse, 

vontade e consciência dos indivíduos. 

 

3.8 Associação entre a categoria ocupacional e as percepções das questões 6, 

7, 8, 10 e 12 abordadas no questionário relacionadas aos PCPs e as RS  

 

A Tabela 28 descreve os principais resultados referente à existência ou não de 

associação entre as categorias ocupacionais e a percepção dos entrevistados, em 

relação as treze perguntas abordadas nas questões 6, 7, 8, 10 e 12 do questionário 

relacionadas aos PCPs e as RS.  

Os resultados apontaram associação significativa em oito perguntas: 1) na 

percepção de verificação dos rótulos de PCPs para saber se contém microplásticos 

(p=0,005) onde o maior percentual foi observado em docente do IMar (46,4%) e o 

menor em docente do Instituto Saúde e Sociedade (15,4%); 2) ter conhecimento de 

campanhas públicas de PCPs (p=0,006) onde o maior percentual que respondeu sim 

foi observado em docente do IMar (39,3%) e o menor em Técnico-Administrativo 

(12,7%); 3) na percepção em relação ao consumo consciente de PCPs (p<0,001) onde 

o maior percentual foi observado em docente do IMar (100%) e o menor em discente-

outros (79,5%); 4) microplásticos em RS (p=0,003) onde o maior percentual foi 

observado em docente do IMar (100%) e o menor em trabalhador-terceirizado 

(70%);5) etiqueta de RS (p=0,002) onde o maior percentual foi observado em docente 

do IMar (74,1%) e o menor em discentes-graduação Instituto Saúde e Sociedade 

(35,2%); 6) ter conhecimento de campanhas públicas de RS (p=0,002) onde o maior 

percentual que respondeu sim foi observado em discente-graduação do IMar (19,4%) 

e o menor em Técnico-Administrativo (1,8%); 7) RS prejudica o ambiente marinho 
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(p=0,029) onde o maior percentual foi observado em docente do IMar (100%) e o 

menor em Técnico-Administrativo (75,9%); e 8) microplásticos prejudicam os 

organismos vivos (p=0,006) onde o maior percentual foi observado em docente do 

IMar (100%) e trabalhador-terceirizados (100%) e o menor em discentes-outros 

(83,7%) .  

Não foi verificada diferença estatística significativa entre as categorias 

ocupacionais nas seguintes percepções: 1) microplásticos em PCPs (p=0,379); 2) 

consumo consciente de RS (p=0,166); 3) PCPs prejudicam o ambiente marinho 

(p=0,063); 4) microplásticos prejudicam os ecossistemas marinhos (p=0,316) e 5) a 

saúde humana (p=0,373).  

Com base nas oito perguntas que apontaram associação significativa, observa-

se que os docentes do IMar demonstraram ter uma percepção maior em sete delas e 

os discentes de graduação do IMar em uma. Consideramos que estes resultados 

refletem o fato deste Instituto oferecer cursos destinados à área ambiental 

(Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar; Engenharia de Petróleo 

e Recursos Renováveis; e Engenharia Ambiental), os quais têm como temáticas: 

Ambiente Marinho; Vida Marinha; Mar, Ciência e Tecnologia; e Sociedade e Mar o que 

pode ser um fator determinante contribuindo para uma maior percepção sobre a 

poluição ambiental. Por outro lado, o ISS possui cursos voltados essencialmente à 

área de saúde (Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia 

Ocupacional). Esses resultados mostram a falta de transversalidade deste tema no 

campus Baixada Santista, alertando, conforme apontado por Noronha (2019), para o 

fato de que este campus prevê em seu projeto político pedagógico princípios 

norteadores de interdisciplinaridade, no entanto não foi o que se constatou em nosso 

estudo. Acreditamos que a temática sobre a poluição ambiental deveria ser 

amplamente divulgada e debatida também no ISS e em toda a comunidade 

unifespiana e todas as categorias ocupacionais por se tratar de algo tão prejudicial 

aos nossos ecossistemas e à saúde humana.  
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Tabela 28. Estudo de associação entre categoria ocupacional e as percepções em relação às questões 6,7,8,10 e 12 do questionário 

 Percepções 

  

Categoria Ocupacional 

p-value 
Discente – 
Graduação 
Instituto do 

Mar 

 

Discente – 
Graduação 

Instituto Saúde 
e 

Sociedade 

 Discente - 
Outros 

 
Discente – Pós 

Graduação 
Stricto Sensu 

 
Docente – 
Instituto 
do Mar 

 

Docente – 
Instituto 
Saúde 

e Sociedade 

 Técnico- 
Administrativo 

 Trabalhador 
Terceirizado 

n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  

Microplásticos em PCPs 
Não 4 2,8%  10 6,1%  5 11,4%  4 6,7%  01 0,0%  1 3,8%  3 5,5%  01 0,0% 

0,379 
Sim 140 97,2%  155 93,9%  39 88,6%  56 93,3%  281 100,0%  25 96,2%  52 94,5%  101 100,0% 

Rótulos de PCPs 
Não 97a 67,8%  139b 83,2%  30a,b 68,2%  42a,b 70,0%  15a 53,6%  22a,b 84,6%  42a,b 76,4%  6a,b 60,0% 

0,005* 
Sim 46a 32,2%  28b 16,8%  14a,b 31,8%  18a,b 30,0%  13a 46,4%  4a,b 15,4%  13a,b 23,6%  4a,b 40,0% 

Campanhas públicas de 
PCPs 

Não 99a 68,8%  136a 81,9%  37a 84,1%  41a 68,3%  17a 60,7%  22a 84,6%  48a 87,3%  7a 70,0% 
0,006* 

Sim 45a 31,3%  30a 18,1%  7a 15,9%  19a 31,7%  11a 39,3%  4a 15,4%  7a 12,7%  3a 30,0% 

Consumo consciente de 
PCPs 

Não 4a 2,8%  12a,b 7,3%  9b 20,5%  2a,b 3,4%  01 0,0%  1a,b 3,8%  9b,c 16,4%  2a,b 20,0% 
<0,001* 

Sim 140a 97,2%  153a,b 92,7%  35b 79,5%  57a,b 96,6%  281 100,0%  25a,b 96,2%  46b,c 83,6%  8a,b 80,0% 

Microplásticos em RS 
Não 11a 7,6%  33b 19,8%  11b 25,0%  12a,b 20,0%  01 0,0%  5a,b 19,2%  13b 23,6%  3a,b 30,0% 

0,003* 
Sim 133a 92,4%  134b 80,2%  33b 75,0%  48a,b 80,0%  281 100,0%  21a,b 80,8%  42b 76,4%  7a,b 70,0% 

Etiqueta de RS 
Não 85a 59,4%  107a 64,8%  19a,b 43,2%  33a,b 55,0%  7b 25,9%  15a,b 57,7%  28a,b 50,9%  3a,b 30,0% 

0,002* 
Sim 58a 40,6%  58a 35,2%  25a,b 56,8%  27a,b 45,0%  20b 74,1%  11a,b 42,3%  27a,b 49,1%  7a,b 70,0% 

Campanhas públicas de RS 
Não 116a 80,6%  154b 93,9%  41a,b 93,2%  50a,b 83,3%  23a,b 82,1%  24a,b 92,3%  54b 98,2%  9a,b 90,0% 

0,002* 
Sim 28a 19,4%  10b 6,1%  3a,b 6,8%  10a,b 16,7%  5a,b 17,9%  2a,b 7,7%  1b 1,8%  1a,b 10,0% 

Consumo consciente de RS 
Não 33 22,9%  55 32,9%  16 36,4%  16 26,7%  4 14,3%  9 34,6%  20 36,4%  4 40,0% 

0,166 
Sim 111 77,1%  112 67,1%  28 63,6%  44 73,3%  24 85,7%  17 65,4%  35 63,6%  6 60,0% 

PCPs prejudica o ambiente 
marinho  

Não 2 1,4%  3 1,8%  1 2,3%  2 3,4%  4b 14,8%  01 0,0%  2 3,6%  01 0,0% 
0,063 

Sim 142 98,6%  164 98,2%  43 97,7%  57 96,6%  23b 85,2%  261 100,0%  53 96,4%  101 100,0% 

RS prejudica o ambiente 
marinho  

Não 12a 8,3%  26a 15,6%  8a 18,6%  12a 20,0%  01 0,0%  4a 16,0%  13a 24,1%  2a 20,0% 
0,029* 

Sim 132a 91,7%  141a 84,4%  35a 81,4%  48a 80,0%  281 100,0%  21a 84,0%  41a 75,9%  8a 80,0% 

Microplásticos prejudicam 
os ecossistemas marinhos  

Não 01 0,0%  1 0,6%  01 ,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0% 

0,316 Não sei 1 0,7%  8 4,8%  4 9,1%  6 10,0%  3 10,7%  2 7,7%  5 9,3%  01 0,0% 

Sim 142 99,3%  157 94,6%  40 90,9%  54 90,0%  25 89,3%  24 92,3%  49 90,7%  101 100,0% 

Microplásticos prejudicam 
os organismos vivos 

Não 01 0,0%  1a ,6%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0% 

0,006* Não sei 1a ,7%  4a,c 2,4%  7b 16,3%  6b,c 10,0%  01 0,0%  1a,b 3,8%  4a,b 7,4%  01 0,0% 

Sim 143a 99,3%  162a,c 97,0%  36b 83,7%  54b,c 90,0%  281 100,0%  25a,b 96,2%  50a,b 92,6%  91 100,0% 

Microplásticos prejudicam a 
saúde humana 

Não 2 1,4%  2 1,2%  2 4,7%  1 1,7%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0% 

0,373 Não sei 9 6,3%  24 14,4%  7 16,3%  10 16,7%  3 10,7%  1 3,8%  8 14,8%  1 11,1% 

Sim 133 92,4%  141 84,4%  34 79,1%  49 81,7%  25 89,3%  25 96,2%  46 85,2%  8 88,9% 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 1Essa categoria não é usada nas comparações pois sua proporção da coluna é igual a zero ou um. 
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3.9 Associação entre a categoria ocupacional e a percepção sobre os 

responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho            

 

            A Tabela 29 mostra a existência ou não de associação entre a categoria 

ocupacional e a percepção em relação aos responsáveis pelos microplásticos no 

ambiente marinho relativa à questão 13 do questionário 

Foi verificada associação significativa em relação às alternativas: 1) Governantes 

(P<0,001); 2) Indústrias e Comércio (P<0,001), 3) Propaganda de Incentivo ao 

Consumo (P<0,001) e 4) Não causam danos ao meio ambiente e/ou à saúde dos seres 

humanos (P=0,027). 

Em relação à responsabilidade dos Governantes pela contaminação do ambiente 

marinho, os entrevistados das categorias Discente do ISS (média=1,60) e Docentes do 

ISS (média=1,58) responsabilizam mais em comparação aos Discentes de Pós-

Graduação (média=1,39), Discentes do IMar (média=1,36), Técnicos-Administrativos 

(média=1,09), Docente do IMar (1,04), Discente-outros (média=0,84) e Trabalhadores 

terceirizados (média=0,78).  

Em relação à responsabilidade das Indústrias e Comércio foi verificada 

associação significativa entre os Discentes do ISS (média=1,92), Discentes de 

graduação do IMar (média=1,85), Docentes do ISS (média=1,81), Discentes de Pós-

Graduação (média=1,60), Técnicos-Administrativos (média=1,51), Docentes do IMar 

(média=1,43), Discentes-outros (média=1,16) e Trabalhadores terceirizados 

(média=0,89). 

Em relação à responsabilidade das Propagandas de Incentivo ao Consumo, os 

Discentes do ISS (média=1,67) e os Docentes do ISS (média=1,46) responsabilizam 

mais em comparação aos Discentes do IMar (média=1,34), Docentes do IMar 

(média=1,29), Técnicos-Administrativos (média=1,26), Discentes de Pós-Graduação 

(média=1,22), Discentes-outros (média=1,18) e Trabalhadores terceirizados 

(média=0,43).  

Em relação à alternativa “Não causam danos ao meio ambiente e/ou à saúde 

dos seres humanos” os Trabalhadores terceirizados (média=-1,63), Técnicos-

Administrativos (média=-1,65), Discentes de Pós-Graduação (média=-1,72), Docentes 

do ISS (média=-1,76), Discentes de Graduação do ISS (média=-1,80) e os Discentes 

do IMar (média= -1,94) discordam mais em comparação com os Discentes–outros 

(média=-1,55) e os Docentes do IMar (média=-1,58).  
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Não foi verificada associação significativa entre categoria ocupacional e a 

percepção em relação à responsabilidade dos Consumidores (P=0,420). Entretanto, os 

Docentes do ISS (média=1,23) e Técnicos-Administrativos (média=1,20) 

responsabilizam mais este grupo, em comparação aos Docentes do IMar (média=1,04), 

Discentes de Graduação do IMar (média=1,16), Discentes de Pós-Graduação 

(média=1,02), Discentes de graduação do ISS (média=0,98) e Trabalhadores 

terceirizados (média=0,89).  

Pode-se considerar que há uma maior percepção por parte dos Docentes e 

Discentes de graduação do ISS, uma vez que, estes lideraram as três categorias 

(Governantes, Indústrias e Comércio, Propagandas de Incentivo ao Consumo), 

apresentando as maiores médias. Quanto aos Consumidores, os Docentes do ISS 

mostram a maior média de responsabilidade. Como já mencionado no trabalho de 

Noronha (2019), no ISS, em sua organização curricular, há os Eixos comuns que 

perpassam todos os cursos de graduação: Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço 

Social, Nutrição, Fisioterapia e Educação Física sendo dois deles o Eixo “O ser Humano 

e sua Inserção Social (IS)” e o Eixo “Trabalho em Saúde (TS)”. Assim, os discentes 

deste Instituto têm uma maior bagagem social informativa. Este resultado aponta, 

novamente, a ausência de uma transversalidade entre os dois Institutos (ISS e IMar), 

embora o projeto político pedagógico tenha como diretriz norteadora a 

interdisciplinaridade.  
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Tabela 29. Medidas descritivas e comparações dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho em relação à categoria ocupacional. 

          

Categoria  Governantes 
Indústrias e 
Comércio 

Propaganda de 
incentivo 

ao consumo 
Consumidores 

Não causam danos 
ao meio ambiente 
e/ou à saúde dos 
seres humanos 

Discente - Graduação 
Instituto do Mar - IMar 

N 143 143 144 144 142 

Média 1,36 1,85 1,34 1,16 -1,94 

Desvio Padrão 0,77 0,47 0,98 1,07 0,26 

Mediana 1,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Discente - Graduação 
Instituto Saúde e 
Sociedade - ISS 

N 166 167 166 167 165 

Média 1,60 1,92 1,67 0,98 -1,80 

Desvio Padrão 0,64 0,43 0,65 1,02 0,68 

Mediana 2,00a 2,00 2,00a 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Discente - Outros 

N 38 38 38 41 33 

Média 0,84 1,16 1,18 0,66 -1,55 

Desvio Padrão 1,35 1,46 1,29 1,46 1,18 

Mediana 1,00b 2,00ab 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 0,25 1,00 1,00 -1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Discente - Pós-graduação 
Stricto Sensu 

N 59 60 59 59 57 

Média 1,39 1,60 1,22 1,02 -1,72 

Desvio Padrão 0,97 1,03 1,18 1,17 0,77 

Mediana 2,00 2,00b 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 
(Continua) 
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Tabela 29. Medidas descritivas e comparações dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho em relação à categoria ocupacional. 

  

Categoria  Governantes 
Indústrias e 
Comércio 

Propaganda de 
incentivo 

ao consumo 
Consumidores 

Não causam danos 
ao meio ambiente 
e/ou à saúde dos 
seres humanos 

Docente - Instituto do Mar - 
IMar 

N 28 28 28 28 26 

Média 1,04 1,43 1,29 1,04 -1,58 

Desvio Padrão 1,10 1,17 1,01 1,17 0,95 

Mediana 1,00b 2,00b 2,00 1,00 -2,00a 

1º quartil 1,00 1,75 1,00 0,75 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Docente - Instituto Saúde e 
Sociedade - ISS 

N 26 26 26 26 25 

Média 1,58 1,81 1,46 1,23 -1,76 

Desvio Padrão 0,86 0,80 0,71 0,91 0,60 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Técnicos-Administrativos  

N 55 55 54 55 51 

Média 1,09 1,51 1,26 1,20 -1,65 

Desvio Padrão 1,17 1,00 0,99 0,99 0,82 

Mediana 1,00b 2,00ab 2,00b 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 1,00 1,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Trabalhador Terceirizado 

N 9 9 7 9 8 

Média 0,78 0,89 0,43 0,89 -1,63 

Desvio Padrão 1,39 1,54 1,27 1,69 0,74 

Mediana 1,00 2,00ab 1,00b 2,00 -2,00 

1º quartil 1,00 0,00 0,00 1,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 1,00 2,00 -1,75 

p-value  <0,001* <0,001* <0,001* 0,420 0,027* 

*evidência de diferença estatística (p<0,05). 
a: evidência de diferença com Discente - Graduação Instituto do Mar;  

         b: evidência de diferença com Discente - Graduação Instituto Saúde e Sociedade.
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3.10 Associação entre a categoria ocupacional e a percepção sobre formas de 

reduzir microplásticos no ambiente marinho  

 

           A Tabela 30 mostra a existência ou não de associação entre categoria 

ocupacional e a percepção sobre formas de reduzir os microplásticos no ambiente 

marinho em relação à questão 14 do questionário. 

Foi verificada associação significativa entre a categoria ocupacional nas 

seguintes alternativas: 1) Alteração da composição dos produtos pela indústria 

(P=0,003) e, 2) Criação de leis que proíbam plásticos em sua composição (P=0,039).    

         Não foi verificada associação significativa entre categoria ocupacional nas 

seguintes alternativas: 1) Aprimoramento das ETARs (P=0,335); 2) Modificação nos 

hábitos de consumo (P=0,764) e 3) Realização de campanhas educativas (P=0,808). 

 Em relação à alternativa “Alteração da composição dos produtos pela 

indústria”, os Discentes do ISS (média=1,81) e os Docentes do ISS (média=1,81) 

concordam mais com esta medida, em comparação aos Técnicos-Administrativos 

(média=1,78), Discentes do IMar (média=1,77), Discentes de Pós-Graduação 

(média=1,58), Docentes do IMar (média=1,46), Discentes-outros (média=1,30) e 

Trabalhadores terceirizados (média=0,90). 

Em relação à alternativa de “Criação de leis que proíbam plásticos em sua 

composição”, os Docentes do ISS (média=1,77) e os Discentes do ISS (média=1,45), 

concordam mais do que os Técnicos-Administrativos (média=1,44), Discentes do IMar 

(média=1,27), Docentes do IMar (média=1,25), Discentes-outros (média=1,24), 

Discentes de Pós-Graduação (média=1,12) e Trabalhadores terceirizados 

(média=0,80).  

Com base nesses resultados é possível perceber um cenário semelhante ao 

verificado no tópico anterior, uma vez que, os participantes do ISS apresentaram os 

maiores índices de percepção em todas as alternativas citadas não apenas nas duas 

onde ocorreu associação significativa.  

 

 

a
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Tabela 30. Medidas descritivas e comparações das formas de reduzir microplásticos no ambiente marinho em relação a categoria ocupacional. 

 

Categoria  

Alteração da 
composição dos 

produtos pela 
indústria 

Aprimoramento das 
Estações de 

Tratamento de Águas 
Residuais 

Criação de leis 
que proíbam 

plásticos em sua 
composição 

Modificação nos 
hábitos de 
consumo 

Realização de 
campanhas 
educativas 

Discente - Graduação 
Instituto do Mar - IMar 

N 144 144 142 144 144 

Média 1,77 1,47 1,27 1,57 1,62 

Desvio Padrão 0,59 0,79 1,06 0,86 0,78 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Discente - Graduação 
Instituto Saúde e Sociedade 
- ISS 

N 167 166 166 166 167 

Média 1,81 1,42 1,45 1,63 1,60 

Desvio Padrão 0,50 0,76 0,86 0,72 0,78 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Discente - Outros 

N 40 40 41 41 42 

Média 1,30 1,18 1,24 1,27 1,33 

Desvio Padrão 1,29 1,30 1,32 1,25 1,36 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Discente - Pós-Graduação 
Stricto Sensu  

N 60 60 60 60 60 

Média 1,58 1,15 1,12 1,45 1,58 

Desvio Padrão 0,87 1,19 1,08 0,98 0,94 

Mediana 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

1º quartil 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Docente - Instituto do Mar - 
IMar 

N 28 28 28 28 28 

Média 1,46 1,29 1,25 1,39 1,29 

Desvio Padrão 0,96 0,98 1,11 1,17 1,18 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
(Continua) 

 



 

74 

 

 
Tabela 30. Medidas descritivas e comparações das formas de reduzir microplásticos no ambiente marinho em relação a categoria ocupacional. 

 

Categoria  

Alteração da 
composição dos 

produtos pela 
indústria 

Aprimoramento das 
Estações de 

Tratamento de Águas 
Residuais 

Criação de leis que 
proíbam plásticos 

em sua 
composição 

Modificação 
nos hábitos 
de consumo 

Realização de 
campanhas 
educativas 

Docente - Instituto Saúde e 
Sociedade - ISS 

N 26 26 26 26 26 

Média 1,81 1,65 1,77 1,65 1,77 

Desvio Padrão 0,40 0,56 0,65 0,75 0,51 

Mediana 2,00 2,00 2,00d 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Técnico-Administrativo 

N 55 55 55 55 55 

Média 1,78 1,58 1,44 1,58 1,60 

Desvio Padrão 0,66 0,81 0,94 0,74 0,81 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Trabalhador Terceirizado 

N 10 10 10 10 10 

Média 0,90 1,10 0,80 1,20 1,60 

Desvio Padrão 1,37 1,29 1,62 1,32 1,26 

Mediana 1,00sbc 1,50 1,50 2,00 2,00 

1º quartil 1,00 1,00 0,25 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

p-value   0,003* 0,335 0,039* 0,764 0,808 

*evidência de diferença estatística (p<0,05).  
a: evidência de diferença com Discente - Graduação Instituto do Mar;   
b: evidência de diferença com Discente - Graduação Instituto Saúde e Sociedade;  
c: evidência de diferença com os Técnicos Administrativos;  
d: evidência de diferença com Discente - Pós-graduação Stricto Sensu
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3.11 Associação entre a renda familiar e as percepções das questões 6, 7, 8, 10 e 

12 abordadas no questionário relacionadas aos PCPs e as RS 

 

A Tabela 31 descreve os principais resultados referente à existência ou não de 

associação entre a renda familiar e a percepção dos entrevistados em relação às treze 

perguntas abordadas nas questões 6, 7, 8, 10 e 12 do questionário relacionadas aos 

PCPs e as RS.  

Os resultados apontaram que não houve diferença estatística significativa entre a 

renda familiar e as percepções dos entrevistados nas treze perguntas:1) microplásticos 

em PCPs (P=0,793); 2) rótulos de PCPs (0,462); 3) ter conhecimento de campanhas 

públicas de PCPs (P=0,369); 4) consumo consciente de PCPs (P=0,411); 5) 

microplásticos em RS (P=0,480); 6) etiqueta de RS (P=0,768); 7) ter conhecimento de 

campanhas públicas de RS (P=0,339); 8) consumo consciente de RS (P=0,309); 9) PCPs 

prejudicam o ambiente marinho (P=0,103); 10) RS prejudica o ambiente marinho 

(P=0,141); 11) microplásticos prejudicam os ecossistemas marinhos (P=0,170); 12) 

microplásticos prejudicam os organismos vivos (P=0,058); 13) microplásticos prejudicam 

a saúde humana (P=0,866), indicando não haver associação entre percepções e renda 

familiar.  

O trabalho de Noronha (2019), desenvolvido na Unifesp campus Baixada Santista, 

apontou resultado similar em relação ao descarte inapropriado de fámacos onde também 

não foi verificada associação estatisticamente significativa entre a renda familiar e este 

comportamento investigadas nas mesmas categorias ocupacionais deste trabalho.  

Entretanto, embora não tenhamos verificado associação significativa, os 

resultados apontaram que os indivíduos com maior renda familiar (Mais de 20 SM) 

apresentaram percepção em uma quantidade maior de perguntas da tabela (sete, nove 

e oito) em comparação aos indivíduos com menores rendas familiares (até 2 SM; acima 

de 2 até 4 SM, acima de 4 até 10 SM; acima de 10 até 20SM), respectivamente. Inferimos 

que esta tendência a uma maior percepção neste grupo pode estar associada ao poder 

aquisitivo mais alto, permitindo a estes indivíduos um maior acesso a livros, cursos e 

outros conteúdos que possam gerar uma maior consciência ambiental.   
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Tabela 31. Estudo de associação entre a renda familiar e as percepções em relação às perguntas 6,7,8,10 e 12 do questionário  

(Continua) 

Percepções  

Renda familiar    

p-
value 

Até 2 SM  Acima de 2 
até 4SM 

 Acima de 4 
até 10SM 

 Acima de 10 
até 20SM 

 Mais de 20SM 

n %  N %  n %  n %  n % 

Microplásticos em PCPs 
Não 2 2,6%  7 4,8%  13 6,5%  5 5,7%  1 4,3% 

0,793 
Sim 75 97,4%  139 95,2%  188 93,5%  82 94,3%  22 95,7% 

Rótulos de PCPs 
Não 57 75,0%  109 74,7%  142 70,0%  64 73,6%  20 87,0% 

0,462 
Sim 19 25,0%  37 25,3%  61 30,0%  23 26,4%  3 13,0% 

Campanhas públicas de 
PCPs 

Não 61 79,2%  114 78,6%  156 77,2%  61 70,1%  15 65,2% 
0,369 

Sim 16 20,8%  31 21,4%  46 22,8%  26 29,9%  8 34,8% 

Consumo consciente de 
PCPs 

Não 6 7,8%  14 9,7%  16 8,0%  4 4,6%  01 0,0% 
0,411 

Sim 71 92,2%  131 90,3%  185 92,0%  83 95,4%  231 100,0% 

Microplásticos em RS 
Não 14 18,2%  24 16,4%  38 18,7%  9 10,3%  3 13,0% 

0,480 
Sim 63 81,8%  122 83,6%  165 81,3%  78 89,7%  20 87,0% 

Etiqueta de RS 
Não 44 57,9%  85 58,6%  105 52,2%  46 52,9%  13 56,5% 

0,768 
Sim 32 42,1%  60 41,4%  96 47,8%  41 47,1%  10 43,5% 

Campanhas públicas de RS 
Não 65 85,5%  133 91,7%  179 88,6%  77 88,5%  18 78,3% 

0,339 
Sim 11 14,5%  12 8,3%  23 11,4%  10 11,5%  5 21,7% 

Consumo consciente de RS 
Não 22 28,6%  49 33,6%  58 28,6%  18 20,7%  8 34,8% 

0,309 
Sim 55 71,4%  97 66,4%  145 71,4%  69 79,3%  15 65,2% 

PCPs prejudica o ambiente 
marinho  

Não 1 1,3%  4 2,7%  3 1,5%  6 6,9%  1 4,5% 
0,103 

Sim 76 98,7%  142 97,3%  199 98,5%  81 93,1%  21 95,5% 
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Tabela 31. Estudo de associação entre a renda familiar e as percepções em relação às perguntas 6,7,8,10 e 12 do questionário. 

Percepções  

Renda familiar    

p-
value Até 2 SM  Acima de 2 

até 4SM 
 Acima de 4 

até 10SM 
 Acima de 10 

até 20SM 
 Mais de 20SM 

n %  n %  n %  n %  n % 

RS prejudica o ambiente 
marinho  

Não 7 9,1%  18 12,4%  34 16,8%  11 12,6%  6 27,3% 

0,141 

Sim 70 90,9%  127 87,6%  168 83,2%  76 87,4%  16 72,7% 

Microplásticos prejudicam os 
ecossistemas marinhos  

Não 01 0,0%  1 0,7%  01 ,0%  01 0,0%  01 0,0% 

0,170 Não sei 2 2,6%  7 4,8%  14 7,0%  7 8,1%  01 0,0% 

Sim 75 97,4%  138 94,5%  187 93,0%  79 91,9%  231 100,0% 

Microplásticos prejudicam os 
organismos vivos 

Não 01 0,0%  1 ,7%  01 0,0%  01 0,0%  01 0,0% 

0,058 Não sei 01 0,0%  12 8,3%  11 5,5%  3 3,4%  01 0,0% 

Sim 771 100,0%  132 91,0%  190 94,5%  84 96,6%  231 100,0% 

Microplásticos prejudicam a 
saúde humana 

Não 1 1,3%  3 2,1%  2 1,0%  1 1,1%  01 0,0% 

0,866 Não sei 7 9,1%  22 15,2%  23 11,5%  8 9,2%  2 8,7% 

Sim 69 89,6%  120 82,8%  175 87,5%  78 89,7%  21 91,3% 

1. Essa categoria não é usada nas comparações pois sua proporção da coluna é igual a zero ou um. 

 
 
 
 



 

78 

 

3.12 Associação entre a renda familiar e a percepção sobre os responsáveis pelos 

microplásticos no ambiente marinho 

 

A Tabela 32 mostra a existência ou não de associação entre renda familiar e a 

percepção em relação aos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho 

relativa à questão 13 do questionário. 

Não foi verificada associação significativa em relação à nenhuma das alternativas: 

1) Governantes (P=0,786); 2) Indústrias e Comércio (P=0,510), 3) Propaganda de 

Incentivo ao Consumo (P=0,929) e 4) Consumidores (P=0,172); e 5) Não causam danos 

ao meio ambiente e/ou à saúde dos seres humanos (P=0,901). 

Entretanto, os resultados apontam que os indivíduos com até 2 SM 

responsabilizam mais os governantes (média 1,47) em comparação com aqueles com 

mais de 20 SM (média 1,22). Em relação a Indústrias e Comércio, os indivíduos acima 

de 2 até 4 SM responsabilizam mais (média 1,76) em comparação com aqueles acima 

de 10 até 20 SM (média 1,52). Quanto à Propaganda de Incentivo ao Consumo, os com 

renda acima de 2 até 4 SM e acima de 4 até 10 SM responsabilizam mais (média 1,43) 

em comparação com aqueles acima de 10 até 20 SM (média 1,30). Quanto aos 

Consumidores, os com renda acima de 4 até 10 SM responsabilizam mais (média 1,17) 

em comparação com aqueles com mais de 20 SM (média 0,83). Quanto à alternativa, 

Não causam danos ao meio ambiente e/ou à saúde dos seres humanos, os com mais de 

20 SM concordam mais (média -1,64) enquanto aqueles com até 2SM concordam menos 

(média 1,86).  

Conjuntamente, estes resultados mostram que os indivíduos com menor renda, 

ou seja, com menor poder aquisitivo tendem a responsabilizar mais governantes, 

indústrias e comércio, propagandas de incentivo ao consumo e consumidores pela 

presença dos microplásticos no ambiente marinho enquanto os com maior renda tendem 

a culpabilizar menos.   
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Tabela 32. Medidas descritivas e comparações dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho em relação à renda familiar. 
 

Renda familiar  Governantes 
Indústrias e 
Comércio 

Propaganda de incentivo 
ao consumo 

Consumidores 

Não causam danos ao 
meio ambiente 

e/ou à saúde dos seres 
humanos 

 

Até 2 SM 

N 77 77 74 77 76  

Média 1,47 1,75 1,34 0,99 -1,86  

Desvio 
Padrão 

0,84 0,78 1,02 1,09 0,56 
 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00  

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00  

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00  

Acima de 2 até 
4SM 

N 142 140 140 142 137  

Média 1,29 1,76 1,43 0,94 -1,80  

Desvio 
Padrão 

0,99 0,76 0,95 1,15 0,60 
 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00  

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00  

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00  

Acima de 4 até 
10SM 

N 197 201 198 203 190  

Média 1,34 1,69 1,43 1,17 -1,75  

Desvio 
Padrão 

0,93 0,86 0,92 1,07 0,77 
 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00  

1º quartil 1,00 2,00 1,00 1,00 -2,00  

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00  

(Continua) 
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Tabela 32. Medidas descritivas e comparações dos responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho em relação à renda familiar. 

 

Renda familiar  Governantes 
Indústrias e 
Comércio 

Propaganda de incentivo 
ao consumo 

Consumidores 

Não causam danos ao 
meio ambiente 

e/ou à saúde dos seres 
humanos 

Acima de 10 até 
20SM 

N 85 86 86 86 81 

Média 1,34 1,52 1,30 0,90 -1,79 

Desvio 
Padrão 

0,98 1,12 1,10 1,16 0,65 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 1,00 0,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

Mais de 20SM 

N 23 23 22 23 22 

Média 1,22 1,57 1,36 0,83 -1,64 

Desvio 
Padrão 

1,17 1,16 1,05 1,37 1,00 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 -2,00 

1º quartil 1,00 2,00 1,00 0,00 -2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 

p-value   0,786 0,510 0,929 0,172 0,901 

  



 

81 

 

3.13 Associação entre a renda familiar e a percepção sobre formas de reduzir 

microplásticos no ambiente marinho 

 

A Tabela 33 mostra a existência ou não de associação entre a renda familiar e a 

percepção sobre formas de reduzir os microplásticos no ambiente marinho em relação à 

questão 14 do questionário. 

Não foi verificada associação significativa em relação à nenhuma das alternativas: 

1) Alteração da composição dos produtos pela indústria (P=0,178); 2) Aprimoramento 

das ETARs (P=0,094); 3) Criação de leis (P=0,467); 4) Modificação nos hábitos de 

consumo (P=0,257); 5) Realização de campanhas educativas (P=.0,833).  

Entretanto, os resultados apontam que em relação à “Alteração da composição 

dos produtos pela indústria”, os indivíduos com renda maior de 20SM concordam mais 

(média 1,78) em comparação com aqueles com renda acima de 10 até 20 SM (média 

1,59). Quanto ao “Aprimoramento das ETARs” os com renda maior de 20SM concordam 

mais (média 1,57) em comparação com os acima de 10 até 20 SM (média 1,19). Quanto 

à “Criação de leis”, os indivíduos com renda maior de 20SM concordam mais (média 

1,57) em comparação com os acima de 2 até 4SM (média 1,28). Com relação à 

“Modificação nos hábitos de consumo”, os indivíduos com renda acima de 4 até 10SM 

concordam mais (média 1,62) em comparação com os até 2 SM (média 1,38). Em relação 

à “Realização de campanhas educativas”, os indivíduos com renda maior do que 20SM 

concordam mais (média 1,61) em comparação com os acima de 10 até 20 SM (média 

1,45). 

           Conjuntamente, estes resultados mostram que os indivíduos com renda maior do 

que 20SM são os que concordam mais com as formas propostas para a redução dos 

microplásticos no meio ambiente em comparação com os indivíduos com renda menor 

que concordam menos em todas as alternativas. Resultado oposto ao anterior onde os 

indivíduos com menor renda tendem a responsabilizar mais governantes, indústrias e 

comércio, propagandas de incentivo ao consumo e consumidores pela presença dos 

microplásticos no ambiente marinho enquanto os com maior renda tendem a culpabilizar 

menos.  Inferimos que aqueles com maior renda percebem que responsabilizar 

instituições ou pessoas não resolverá o problema dos microplásticos no ambiente 

marinho referindo ações mais concretas como a alternativa “alteração da composição 

dos produtos pela indústria” onde responderam com a média mais alta. 
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Tabela 33. Medidas descritivas e comparações das formas de reduzir microplásticos no ambiente marinho em relação à renda familiar. 

 

Renda 
familiar 

 
Alteração da composição 

dos produtos pela 
indústria 

Aprimoramento das 
ETARs 

Criação de leis que 
proíbam plásticos em 

sua composição 

Modificação nos 
hábitos de 
consumo 

Realização de 
campanhas 
educativas 

Até 2 SM 

N 77 77 76 77 77 

Média 1,74 1,27 1,32 1,38 1,55 

Desvio Padrão 0,73 0,97 1,02 1,04 0,97 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Acima de 
2 até 4SM 

N 142 143 142 143 144 

Média 1,75 1,45 1,28 1,57 1,60 

Desvio Padrão 0,68 0,82 1,07 0,81 0,80 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Acima de 
4 até 
10SM 

N 201 199 201 202 203 

Média 1,67 1,46 1,39 1,62 1,60 

Desvio Padrão 0,72 0,87 0,96 0,84 0,90 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
 

(Continua) 
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Tabela 33. Medidas descritivas e comparações das formas de reduzir microplásticos no ambiente marinho em relação à renda familiar. 

 

Renda 
familiar 

 
Alteração da composição 

dos produtos pela 
indústria 

Aprimoramento das 
ETARs 

Criação de leis que 
proíbam plásticos em 

sua composição 

Modificação 
nos hábitos de 

consumo 

Realização de 
campanhas 
educativas 

Acima de 
10 até 
20SM 

N 87 86 87 87 87 

Média 1,59 1,19 1,29 1,41 1,45 

Desvio Padrão 0,93 1,08 1,08 1,04 1,03 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mais de 
20SM 

N 23 23 23 23 23 

Média 1,78 1,57 1,57 1,52 1,61 

Desvio Padrão 0,85 0,95 1,04 0,95 0,94 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1º quartil 2,00 1,50 2,00 1,00 2,00 

3º quartil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

p-value   0,178 0,094 0,467 0,257 0,833 
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3.14 Associação entre renda familiar e as percepções em mudar hábitos e gastar 

mais com PCPs e RS de matérias-primas naturais  

 

           A Tabela 34 mostra a existência ou não de associação entre a renda familiar e 

a percepção em mudar hábitos e gastar mais com PCPs e RS de matérias-primas 

naturais em relação à questão 11 do questionário. 

Foi verificada associação significativa em relação às alternativas: 1) Disposto a 

gastar mais em PCPs (P<0,001) onde a faixa acima de 10 até 20SM apontou maior 

percentual respondendo sim a esta questão (61,2%). As faixas até 2SM e acima de 2 

até 4SM apontaram menor percentual (23,7% e 35,2%), respectivamente; 2) Disposto 

a gastar mais em RS (P<0,001) onde as faixas acima de 10 até 20SM  e mais de 20SM 

apontaram maior percentual respondendo sim a esta questão (57%  e 52,6%), 

respectivamente.  As faixas até 2SM e acima de 2 até 4SM apontaram menor percentual 

(23,3% e 31,9%), respectivamente.   

Estes resultados mostraram que os participantes com faixas de renda mais altas, 

10 até 20SM e mais de 20SM, estão dispostos a gastar mais na aquisição de RS de 

matérias-primas naturais e a faixa de 10 até 20SM  na aquisição de PCPs desta 

natureza em comparação com os participantes de faixas de renda mais baixas, até 2SM 

e acima de 2 até 4SM.  

Não foi verificada associação significativa em relação às alternativas: 1) Disposto 

a mudar de hábitos em PCPs (P=0,080) e 2) Disposto a mudar de hábitos em RS 

(P=0,320). Entretanto, os resultados mostraram que os participantes com faixas de 

renda mais altas, acima de 10 até 20SM, responderam sim que estão dispostos a mudar 

os seus hábitos de compras em relação aos PCPs (87,1%) em comparação aos 

participantes com faixas de renda mais baixa, até 2SM, (65,8%). Quanto à mudança de 

hábitos relacionados aos RS, os indivíduos com faixas de renda acima de 4 a 10SM 

(73,5%) estão mais dispostos, em comparação aos indivíduos com faixa de renda de 

2SM (57,5%). 

Com base nestes dois fatores que se interligam, o interesse em mudar de hábito, 

priorizando a compra de PCPs e RS de matérias-primas naturais, e a real possibilidade 

de gastar mais na aquisição destes produtos, é possível notar que o aspecto financeiro 

representa um fator crítico nesta escolha uma vez que, os entrevistados com faixa de 

renda menor (2SM e acima de 2 até 4SM) têm interesse em mudar os seus hábitos, 

porém, tendem a estar menos dispostos a investir mais em novos produtos. Em 
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contrapartida, os entrevistados com faixas de renda maior (10 a 20SM e mais de 20SM) 

se sentem mais à vontade para investir em uma mudança de hábito gastando mais na 

aquisição destes produtos. 



 

86 

 

Tabela 34. Estudo de associação entre renda familiar e as percepções de mudar hábitos e gastar mais com PCPs e RS de matérias-primas naturais. 

   

Renda familiar    

p-

value Até 2 SM  Acima de 2 até 

4SM 
 Acima de 4 até 

10SM 
 Acima de 10 até 

20SM 
 Mais de 

20SM 

n %  n %  n %  n %  n % 

Disposto_mudar_habitos_PCPS 

Não 0 0,0%  2 1,4%  2 1,0%  0 0,0%  0 0,0% 

0,080 
Sim 50 65,8%  114 78,6%  156 77,6%  74 87,1%  18 78,3% 

Talvez, em 

alguns casos 
26 34,2%  29 20,0%  43 21,4%  11 12,9%  5 21,7% 

Disposto_gastar_mais_PCPS 

Não 10b 13,2%  11a,b 7,6%  8a 4,0%  01 0,0%  01 0,0% 

<0,001* 
Sim 18c 23,7%  51b,c 35,2%  97a,b 48,3%  52a 61,2%  11a,b,c 47,8% 

Talvez, em 

alguns casos 
48b 63,2%  83a,b 57,2%  96a,b 47,8%  33a 38,8%  12a,b 52,2% 

Disposto_mudar_habitos_RS 

Não 1 1,4%  3 2,2%  3 1,7%  0 0,0%  0 0,0% 

0,320 
Sim 42 57,5%  94 69,6%  133 73,5%  58 73,4%  13 68,4% 

Talvez, em 

alguns casos 
30 41,1%  38 28,1%  45 24,9%  21 26,6%  6 31,6% 

Disposto_gastar_mais_RS 

Não 9a 12,3%  8a 5,9%  7a 3,9%  3a 3,8%  1a 5,3% 

<0,001* 
Sim 17c 23,3%  43b,c 31,9%  79a,b 43,9%  45a 57,0%  10a,b,c 52,6% 

Talvez, em 

alguns casos 
47b 64,4%  84b 62,2%  94a,b 52,2%  31a 39,2%  8a,b 42,1% 

*evidência de associação (p<0,05). 
Nota: os valores com letras diferentes mostram evidência de diferença estatística (p<0,05). 
1.Essa categoria não é usada nas comparações pois sua proporção da coluna é igual a zero ou um.
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3.15 Associação entre a idade e as percepções das questões 6, 7, 8, 10 e 12 

abordadas no questionário relacionadas aos PCPs e as RS  

 

A Tabela 35 descreve os principais resultados referentes à existência ou não 

de associação entre a idade e a percepção dos entrevistados em relação as treze 

perguntas abordadas nas questões 6, 7, 8, 10 e 12 do questionário relacionadas aos 

PCPs e as RS.  

Os resultados apontaram associação significativa em seis perguntas: 1) 

microplásticos em PCPs (P=0,017) onde os participantes que acreditam que estes 

contêm microplásticos têm média de idade menor (33,13 anos) do que os indivíduos 

que não acreditam (42,36 anos); 2) na percepção de verificação dos rótulos de PCPs 

para saber se contêm microplásticos (P=0,015) onde os participantes que verificam os 

rótulos tem média de idade maior (36,63 anos) do que os indivíduos que não verificam 

(32,64 anos); 3) em relação ao consumo consciente de PCPs (P=0,037) onde os 

participantes com média de idade menor (33,12 anos) responderam sim e os com 

média de idade maior responderam não (40,03 anos);4) presença de microplásticos 

em RS (P=0,011) onde os participantes com média de idade menor (32,82 anos) 

confirmaram saber desta informação enquanto os de média de idade maior (37,91 

anos) responderam não; 5) etiqueta de RS (P<0,001), onde os participantes com 

média de idade maior (38,27 anos) responderam que sim verificam a etiqueta 

enquanto os de média de idade menor (29,84 anos) responderam que não; 6) 

microplásticos prejudicam os organismos vivos (P=0,001) onde os participantes com 

média de idade menor (32,93) responderam que sim enquanto os de média de idade 

maior (34 anos) e (45,85 anos) responderam não e  não sei, respectivamente.  

Os indivíduos mais jovens, com média de idade de 33 anos ou inferior, sabem 

que os PCPs podem conter microplásticos em sua composição, se interessam por 

comprar PCPs de empresas que se preocupam com o meio ambiente, sabem que as 

RS podem conter microplásticos em sua composição e acreditam que os 

microplásticos no ambiente marinho podem prejudicar os organismos vivos. No 

entanto, eles não costumam verificar os rótulos em PCPs e nas etiquetas em RS em 

comparação aos indivíduos com média de idade maior que 36 anos. Assim, os únicos 

itens que mostram conhecimento associado a uma média de idade maior, 

correspondem à checagem de rótulos de PCPs e das etiquetas de RS. Inferimos que 
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as pessoas mais velhas tendem a ter o hábito de atentarem mais as especificações 

de produtos e, consequentemente, ao que estão consumindo.  

Por outro lado, os dados mostram que quanto mais jovens são os participantes 

maior é a sua percepção em relação às questões ambientais relacionada à existência 

de microplásticos em PCPs e RS bem como aos problemas que estes podem causar 

aos organismos vivos em ambiente marinho. 

Não foi verificada associação significativa em sete perguntas: 1) ter 

conhecimento de campanhas públicas de PCPs (P=0,631); 2) ter conhecimento de 

campanhas públicas de RS (P=0,383); 3) consumo consciente de RS (P=0,346); 4) 

PCPs prejudicam o ambiente marinho (P=0,075); 5) RS prejudica o ambiente marinho 

(P=0,061); 6) microplásticos prejudicam os ecossistemas marinhos (P=0,109); 7) 

microplásticos prejudicam a saúde humana (P=0,750). 

Entretanto, embora não tenhamos verificado associação significativa nestes 

itens, os resultados apontaram que os indivíduos com média de idade inferior a 33 

anos responderam sim em todos eles, demonstrando uma maior percepção dos riscos 

ambientais induzidos pelos micropláticos em comparação aqueles indivíduos com 

faixa etária maior.  

Conjuntamente, estes resultados sugerem que quanto mais jovens são os 

indivíduos da amostra, maior é o grau de conhecimento a respeito das questões 

relacionadas à poluição marinha induzida por microplásticos em PCPs e RS.   

 

Tabela 35. Estudo de associação entre idade e as percepções em relação às perguntas 6,7,8, 10 
e 12 do questionário  

  

Idade p-value 

Média Desvio-padrão  

Microplásticos em PCPs 
Não 42,36 18,95 

0,017* 
Sim 33,13 15,56 

Rótulos de PCPs 
Não 32,64 15,45 

0,015* 
Sim 36,63 17,02 

Campanhas públicas de PCPs 
Não 33,70 15,95 

0,631 
Sim 32,95 15,35 

Consumo consciente de PCPs 
Não 40,03 19,82 

0,037* 
Sim 33,12 15,43 

Microplásticos em RS 
Não 37,91 17,35 

0,011* 
Sim 32,82 15,55 

Etiqueta de RS 
Não 29,84 13,54 

<0,001* 
Sim 38,27 17,26 

Campanhas públicas de RS 
Não 33,83 15,96 

0,383 
Sim 32,00 15,23 
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Consumo consciente de RS 
Não 34,71 16,99 

0,346 
Sim 33,24 15,52 

PCPs prejudica o ambiente marinho 
Não 42,60 18,37 

0,075 
Sim 33,40 15,86 

RS prejudica o ambiente marinho  
Não 36,96 17,49 

0,061 
Sim 32,97 15,55 

Microplásticos prejudicam os 
ecossistemas marinhos 

Não1 34,00 - 
0,109 Não sei 38,80 17,53 

Sim 33,41 15,87 

Microplásticos prejudicam os 
organismos vivos 

Não1 34,00 - 
0,001* Não sei 45,85 17,97 

Sim 32,93 15,58 

Microplásticos prejudicam a saúde 
humana 

Não 37,14 18,58 

0,750 Não sei 34,25 16,12 

Sim 33,31 15,76 
1não foi comparada pois contém apenas um indivíduo. 
*evidência de diferença estatística (p<0,05). 

 

3.16 Distribuição conjunta das idades e a percepção sobre os responsáveis 

pelos microplásticos no ambiente marinho e a percepção sobre formas de 

reduzir microplásticos no ambiente marinho  

 

Foram encontradas correlações fracas na distribuição das idades com os 

responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho e com as formas de minimizar 

microplásticos neste ambiente, (Figuras 9 e 10, respectivamente). 
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Figura 9. Distribuição conjunta das variáveis Idade e os responsáveis pelos microplásticos no ambiente 
marinho. 
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Figura 10. Distribuição conjunta das variáveis Idade e as formas de minimizar microplásticos no 
ambiente marinho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados no presente estudo, é possível 

constatar que os resultados confirmam a nossa hipótese de que os fatores 

socioeconômicos podem influenciar na percepção dos indivíduos que compõem a 

comunidade acadêmica da Unifesp, Campus Baixada Santista, em relação à 

degradação do ambiente marinho por microplásticos pós-consumo, provenientes do 

enxágue de PCPs e da lavagem de RS.  

No fator grau de escolaridade, verificou-se que quanto maior o grau maior a 

percepção dos entrevistados. Como exemplo, nas associações estatisticamente 

significativas observou-se que na leitura dos rótulos de PCPs, consumo consciente de 

PCPs e percepção dos prejuízos causados pelos microplásticos nos ecossistemas 

marinhos, os maiores percentuais foram verificados no Ensino Superior Completo, 

Pós-Graduação e Ensino Superior Completo, respectivamente. Nos demais itens, não 

foram verificadas associações significativas, no entanto, os resultados apontaram que 

os indivíduos com maior grau de escolaridade, Pós-Graduação e Ensino Superior 

Completo, mostraram médias mais altas indicando uma tendência de uma maior 

percepção sobre os riscos ambientais produzidos pelos microplásticos existentes em 

PCPs e RS. Adicionalmente, indivíduos com maior grau de escolaridade tendem a ter 

uma maior percepção sobre os riscos ambientais produzidos pelos microplásticos 

existentes em PCPs e RS.  

No fator categoria ocupacional, observou-se que os docentes do IMar 

demonstraram possuir uma percepção maior em relação às questões 6, 7, 8, 10 e 12 

direcionadas à verificação dos rótulos de PCPs e etiquetas de RS, conhecimento de 

campanhas públicas de PCPs e RS, consumo consciente de PCPs, conhecimento de 

microplásticos em RS e que isto prejudica o ambiente marinho e os organismos vivos.  

Entretanto, houve uma maior percepção por parte dos Docentes e Discentes 

de graduação do ISS em relação às questões 13 e 14 que abordam sobre os 

responsáveis pelos microplásticos no ambiente marinho (Governantes, Indústrias e 

Comércio, Propagandas de Incentivo ao Consumo e Consumidores). De forma similar, 

na questão da percepção sobre as formas de reduzir os microplásticos no ambiente 

marinho os participantes do ISS apresentaram às maiores médias nas alternativas, 

Alteração da composição dos produtos pela indústria e Criação de leis que proíbam 

plásticos em sua composição. 
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Consideramos que estes resultados refletem o fato do IMar oferecer cursos 

destinados à área ambiental enquanto o ISS às áreas de saúde e social. Estes dados 

apontam, para uma ausência de transversalidade do conhecimento entre os dois 

Institutos, embora o projeto político pedagógico da Unifesp, campus Baixada Santista, 

tenha como diretriz norteadora a interdisciplinaridade. O trabalho de Noronha (2019) 

já havia demonstrado resultado similar em uma pesquisa realizada neste campus 

relacionada ao descarte incorreto de medicamentos.   

Pontes precisam ser construídas entre os dois Institutos. Acreditamos que a 

temática sobre a poluição ambiental deveria ser amplamente divulgada e debatida 

também no ISS e em toda a comunidade acadêmica através de workshops e feiras de 

conhecimento. A inclusão no currículo do ISS de disciplinas que versem sobre a 

questão da proteção ambiental seria uma opção importante. A EA, neste caso, deve 

ser trabalhada de maneira interdisciplinar para promover a ação conjunta das 

diferentes disciplinas curriculares no trabalho educacional direcionado ao meio 

ambiente. De acordo com Velasco (2000), a interdisciplinaridade significa que as 

disciplinas, estão em situação de mútua coordenação e cooperação, engajadas em 

um processo de construção de referências conceituais. Desenvolver 

interdisciplinarmente a EA significa, portanto, promover a ação conjunta das diferentes 

disciplinas curriculares no trabalho educacional direcionado ao meio ambiente. 

No fator renda familiar, não houve associação significativa entre renda e 

percepção da degradação do ambiente marinho por microplásticos pós-consumo, 

provenientes de PCPs e de RS (questões 6, 7, 8, 10 e 12). Nas questões 13 e 14 

relacionadas à percepção sobre os responsáveis pelos microplásticos no ambiente 

marinho e formas de reduzir microplásticos neste ambiente também não foi verificada 

associação significativa. Novamente, o trabalho de Noronha (2019), apontou resultado 

similar em relação ao descarte inapropriado de medicamentos onde também não foi 

verificada associação estatisticamente significativa entre a renda familiar e este 

comportamento investigado nas mesmas categorias ocupacionais deste trabalho.  

Entretanto, os nossos resultados mostraram que os indivíduos com menor 

renda, ou seja, com menor poder aquisitivo tenderam a responsabilizar mais 

governantes, indústrias e comércio, propagandas de incentivo ao consumo e 

consumidores pela presença dos microplásticos no ambiente marinho, concordando 

menos com as formas propostas para a redução dos microplásticos no meio ambiente 

em comparação com os indivíduos de maior renda que tenderam a culpabilizar menos 
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estes agentes e concordar mais com as formas propostas para a redução dos 

microplásticos no meio ambiente. Inferimos que os indivíduos com maior renda 

perceberam que responsabilizar instituições ou pessoas não resolveria o problema da 

poluição por microplásticos no ambiente marinho preferindo ações mais concretas 

como a “alteração da composição dos produtos pela indústria” onde responderam com 

a média mais alta.  

Com relação à associação entre renda familiar e as percepções em mudar 

hábitos e gastar mais com PCPs e RS de matérias-primas naturais (questão 11 do 

questionário) foi possível observar que os entrevistados com faixas de renda menores 

(2SM e acima de 2 até 4SM) tinham interesse em mudar os seus hábitos de consumo, 

porém, tendiam a estar menos dispostos a investir mais na compra de novos produtos. 

Em contrapartida, os entrevistados com faixas de renda maiores (10 a 20SM e mais 

de 20SM), portanto com maior poder aquisitivo, também estavam dispostos a fazer a 

mudança de hábito de consumo, manifestando interesse em investir mais na aquisição 

destes produtos. Esta observação demonstra que o aspecto financeiro representa um 

fator crítico na escolha de produtos sustentáveis, reforçando a crença de que estes 

produtos têm um custo mais elevado. 

  No fator idade, houve associação significativa em seis perguntas das questões 

6,7,8, 10 e 12 do questionário. Os indivíduos mais jovens, com média de idade de 33 

anos ou inferior, indicaram saber que os PCPs podem conter microplásticos em sua 

composição, se interessam por comprar PCPs de empresas que se preocupam com 

o meio ambiente, sabem que as RS podem conter microplásticos em sua composição 

e acreditam que os microplásticos no ambiente marinho podem prejudicar os 

organismos vivos. Os indivíduos com média de idade maior que 36 anos costumam 

checar os rótulos dos PCPs e das etiquetas de RS, enquanto os mais jovens não 

fazem isso. Assim, os únicos itens que mostram conhecimento associado a uma 

média de idade maior, foram estes dois. 

Diante do exposto, é possível concluir que os quatro fatores (escolaridade, 

categoria ocupacional, renda familiar e faixa etária) foram determinantes na amostra 

estudada, interferindo na percepção dos indivíduos em relação à degradação do 

ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo 

provenientes do enxágüe de PCPs e da lavagem de RS, confirmando a hipótese inicial 

deste trabalho. Este dado é importante considerando que as pessoas compram e 

consomem PCPs e RS, contribuindo para o atual quadro de degradação deste 
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ambiente. Além disso, a constatação de que fatores socioeconômicos influenciam no 

consumo de PCPs e RS com microplásticos em sua composição é importante no 

sentido de que pode contribuir para direcionar campanhas de conscientização em 

grupos-alvos, aumentando a sua eficácia. 

Percebe-se ainda um desconhecimento em relação à responsabilidade do 

consumidor, uma vez que, grande parte dos entrevistados aponta estes como os 

menos responsáveis pela degradação do ambiente marinho, proveniente do descarte 

de microplásticos. Entretanto, com base nas legislações existentes, voltadas à 

proteção do meio ambiente, os consumidores têm o dever de defendê-lo e preservá-

lo, bem como possuem responsabilidade compartilhada no descarte correto de 

resíduos. São responsáveis, portanto, assim como as indústrias e as empresas de 

gerenciamento, pela destinação correta dos resíduos/rejeitos e, consequentemente, 

pelos danos que podem provocar por ações, condutas e atividades inadequadas, 

potencialmente poluidoras.  

 É possível concluir também que faltam instrumentos legislativos, uma 

regulamentação específica, campanhas e políticas públicas, fiscalização, eficientes 

que cumpram o propósito de sua criação, a fim de melhorar o conhecimento, 

desenvolver a consciência e favorecer a formação de indivíduos responsáveis sócio 

ambientalmente que possam disseminar o conhecimento, atuando como 

multiplicadores em suas comunidades. Conferir maior responsabilidade e limite às 

indústrias e comércio, com medidas proibitivas no uso de microplásticos na produção 

de PCPs e RS. 
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APÊNDICE A - 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Questionário on-line) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa intitulada: Percepção 

da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada 
Santista sobre a degradação do ambiente marinho decorrente da presença de 
microplásticos. 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo 
um questionário sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. 
O preenchimento do questionário pode causar riscos mínimos, tais como: cansaço físico e/ou 
visual, e desconforto pelo tempo gasto no preenchimento. Caso sinta-se desconfortável, não 
precisará continuar a respondê-la. O tempo médio para responder o instrumento é de 10 minutos. 
Se houver danos decorrentes da pesquisa, o participante terá direito a indenização determinada 
pelo Código Civil, Lei 10.406/2002 e Resolução CNS nº 510/2016. 

Os benefícios para a comunidade acadêmica incluem: identificar fatores socioeconômicos     
relacionados à degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos, assim 
como, fornecer subsídios para campanhas de conscientização e apresentar os resultados no local 
estudado, e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes de modo a 
minimizar a chegada de microplásticos no ambiente marinho. 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal desta pesquisa é a Profa. Dra. 
Regina Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua 
Silva Jardim, 136 - Bairro Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado 
por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos 
participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como 
participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo  
realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 
de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, 
telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 
12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br. O contato poderá também acontecer com a mestranda 
Regina Parolari (e-mail: re.parolari@gmail.com). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você. As informações obtidas serão analisadas 
em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 
participante. 

Você tem o direito de conhecer os resultados do estudo, e não há despesas pessoais para 
o participante em qualquer fase. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. A pesquisadora se compromete a utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 
li descrevendo o presente estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, bem como as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que minha 
participação é isenta de despesas. DECLARO AINDA SER MAIOR DE 18 ANOS. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, 
sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Após a finalização de sua participação na pesquisa, orientamos guardar uma cópia 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para consultá-lo caso necessário 

Caso aceite os termos, por favor, insira seu e-mail e continue a pesquisa.   
 
Endereço de e-mail (*Obrigatório) 

 
   ___________________________________ 
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Questionário impresso) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa intitulada: Percepção da 

comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista 
sobre a degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos. 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um 
questionário sobre informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O 
preenchimento do questionário pode causar riscos mínimos, tais como: cansaço físico e/ou visual, 
e desconforto pelo tempo gasto no preenchimento. Caso sinta-se desconfortável, não precisará 
continuar a respondê-la. O tempo médio para responder o instrumento é de 10 minutos. Se houver 
danos decorrentes da pesquisa, o participante terá direito a indenização determinada pelo Código 
Civil, Lei 10.406/2002 e Resolução CNS nº 510/2016. 

Os benefícios para a comunidade acadêmica incluem: identificar fatores socioeconômicos     
relacionados à degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos, assim 
como, fornecer subsídios para campanhas de conscientização e apresentar os resultados no local 
estudado, e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes de modo a 
minimizar a chegada de microplásticos no ambiente marinho. 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal desta pesquisa é a Profa. Dra. Regina 
Cláudia Barbosa da Silva (e-mail: newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 
136 - Bairro Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado por um Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. 
Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se 
estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo  realizado, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 
CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às 
segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br. O contato 
poderá também acontecer com a mestranda Regina Parolari (e-mail: re.parolari@gmail.com). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você. As informações obtidas serão analisadas em 
conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você tem o direito de conhecer os resultados do estudo, e não há despesas pessoais para 
o participante em qualquer fase. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. A pesquisadora se compromete a utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
descrevendo o presente estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, bem como as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que minha participação é isenta de 
despesas. DECLARO AINDA SER MAIOR DE 18 ANOS. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, sem 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Após a finalização de sua participação na pesquisa, orientamos guardar uma cópia 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para consultá-lo caso necessário 

 
Data: ____ / ____ / _______ 

 
__________________________________ 

Participante 
 
 

__________________________________ _________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Regina Cláudia Barbosa da Silva                                          Regina Parolari 
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APÊNDICE C- 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO PAULO - CAMPUS BAIXADA SANTISTA SOBRE A DEGRADAÇÃO DO 
AMBIENTE MARINHO DECORRENTE DA PRESENÇA DE MICROPLÁSTICOS. 
 
(MICROPLÁSTICOS são partículas de plástico menores que 5 mm) 
Sua colaboração é muito importante para o sucesso desta pesquisa.  

1. E-mail:______________________________________ (*campo obrigatório) 

Perfil socioeconômico 
2. Por favor, indique sua escolaridade (* Por favor, marque apenas uma opção) 

О Ensino Primário completo  

О Ensino Fundamental completo  

О Ensino Médio ou Técnico completo 

О Superior completo 

О Pós-graduação stricto sensu 

О Doutorado ou Pós-Doutorado 

3. Agora nos diga qual é a sua categoria no Campus Baixada Santista da Unifesp? (* Por favor, 
marque apenas uma opção) 

О Discente - Graduação - Instituto Saúde e Sociedade (Educação Física / Fisioterapia / 
Nutrição / Psicologia / Serviço Social e Terapia Ocupacional) 

О Discente - Graduação - Instituto do Mar (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar / Engenharia Ambiental / Engenharia de Petróleo e Recursos 
Renováveis) 

О Discente - Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

О Discente - Outros (Cursos de Extensão, UAPI, Cardume, entre outros) 

О Docente - Instituto Saúde e Sociedade (Educação Física / Fisioterapia / Nutrição / 
Psicologia / Serviço Social e Terapia Ocupacional) 

О Docente - Instituto do Mar (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar 
/ Engenharia Ambiental / Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis) 

О Técnico-Administrativo 

О Trabalhador terceirizado 

4. Qual é a sua idade? (*Por favor, informe apenas o número) 

 

5. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é 
aproximadamente a renda familiar mensal? (* Por favor, marque apenas uma opção) 

О Até R$ 2.200,00 

О R$ 2.200,01 a R$ 4.400,00 

О R$ 4.400,01 a R$ 11.000,00 

О R$ 11.000,01 a R$ 22.000,00 

О R$ 22.000,01 ou mais 
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Perguntas relacionadas a produtos de cuidados pessoais  

6. As questões abaixo são relacionadas a percepção da população sobre microplásticos em 
produtos   de cuidados pessoais (pasta de dente, sabonete líquido, esfoliante, hidratante)  
 (*Por favor, marque apenas uma opção por linha) 

 Sim  Não  

Você acredita que alguns produtos de cuidados pessoais podem conter 

microplásticos?   О  О  

Você costuma ler o rótulo de produtos de cuidados pessoais para saber se contém 

partículas plásticas, por exemplo: polietileno, polipropileno, microesferas 

plásticas?  
О  О  

Você tem conhecimento de campanhas públicas sobre microplásticos em 

produtos de cuidados pessoais?   О  О  

Alguma vez você se interessou em comprar produtos de empresas que se 

preocupam com o meio ambiente?  О  О  

 
Perguntas relacionadas a roupas sintéticas 
7. As questões a seguir são relacionadas a percepção sobre microplásticos em roupas sintéticas 

(poliéster, poliamida (nylon), acrílico, poliestireno)  
(*Por favor, marque apenas uma opção por linha) 

 Sim  Não  

Você acredita que roupas sintéticas podem liberar microplásticos na 

lavagem?    О  О  

Você costuma ler a etiqueta das roupas para saber se contém fibras 

sintéticas por exemplo: poliéster, poliamida (nylon), acrílico, poliestireno?  О  О  

Você tem conhecimento de campanhas públicas sobre microplásticos em 

roupas sintéticas?   О  О  

Alguma vez você se interessou em comprar produtos de empresas que se 

preocupam com o meio ambiente?  О  О  

 
Perguntas relacionadas ao ambiente marinho  
8. Na sua opinião, o enxágue de produtos de cuidados pessoais com microesferas plásticas 

prejudica o ambiente marinho? (*Por favor, marque apenas uma opção por linha) 

О Sim  

О Não  
 

9. Caso concorde com a questão anterior, você estaria disposto (a) a:  
(*Por favor, marque apenas uma opção por linha)               

Mbiente 

     Sim       

Talvez, 

em 

alguns 

casos       

Não  

 

Mudar hábitos e trocar por marcas que não utilizam plástico em sua 

composição 
О  О  О  

Gastar um pouco mais para consumir produtos com matérias-primas naturais  О  О  О  

    

10.  Você acredita que a lavagem de roupas sintéticas prejudica o ambiente marinho?  
(*Por favor, marque apenas uma opção por linha) 

О Sim  

О Não  
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11. Caso concorde com a questão anterior, você estaria disposto (a) a: 
(*Por favor, marque apenas uma opção por linha)  

Mbiente 

    Sim 

Talvez, 

em 

alguns 

casos  

Não 

Mudar hábitos e trocar por marcas que não utilizam fibras sintéticas em 

sua composição О  О  О  

Gastar um pouco mais para consumir produtos de matérias-primas 

naturais  О  О  О  

 
12. Você acredita que microplásticos no ambiente marinho podem prejudicar quais dos elementos 

abaixo? (*Por favor, marque apenas uma opção por linha) 

      Sim      Não 

Ecossistemas marinhos (praia, manguezal, recifes de corais etc.) О  О  

Organismos vivos (peixe, camarão, mexilhão, ostra, plâncton 

etc.)  О  О  

Saúde humana  О  О  

13.  No seu entendimento, quem são os responsáveis pela presença de microplásticos no ambiente 
marinho? (*Indique o nível de concordância que melhor exprime sua opinião)  

 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente  

Governantes  О  О  О  О  О  

Indústria e Comércio  О  О  О  О  О  

Propaganda de 

incentivo ao consumo  О  О  О  О  О  

Consumidores О  О  О  О  О  

Não causam danos ao 

meio ambiente e/ou à 

saúde dos seres 

humanos  

О  О  О  О  О  

14. De acordo com seus conhecimentos, o que poderia reduzir microplásticos no ambiente 
marinho? (*Indique o nível de concordância que melhor exprime a sua opinião) 

 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente  

Alteração da 

composição dos 

produtos pela indústria 
О  О  О  О  О  

Aprimoramento das 

Estações de 

Tratamento Águas 

Residuais  

О  О  О  О  О  

Criação de Leis que 

proíbam plástico na 

composição  
О  О  О  О  О  

Modificação nos 

hábitos de consumo  О  О  О  О  О  
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Realização de 

campanhas educativas   О  О  О  О  О  

 

15. Você gostaria de ser informado do resultado da pesquisa?  

О Sim  

О Não  
 

 
Questionário on-line 

 
O Questionário on-line é idêntico ao questionário impresso e foi desenvolvido por meio do Google 

forms. O link para acesso é: https://docs.google.com/forms/d/1Os2eTSMcx8KsTVrqdCDIsFJrzSy3-

URJiFvmjv_p8Gk/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Os2eTSMcx8KsTVrqdCDIsFJrzSy3-URJiFvmjv_p8Gk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Os2eTSMcx8KsTVrqdCDIsFJrzSy3-URJiFvmjv_p8Gk/edit
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APÊNDICE D 

MODELO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE E-MAILS PARA PEDIDO DE 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
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ANEXO A  

DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO TRABALHO  

    PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO - UNIFESP 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São 

Paulo -Campus Baixada Santista sobre a degradação do ambiente marinho 
decorrente da presença de microplásticos 

Pesquisador: Regina Cláudia 

Barbosa da Silva Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 41062620.4.0000.5505 

Instituição Proponente:  Universidade Federal de  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 4.724.262 
Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP: n:1470/2020 (parecer final) 

Trata-se de Projeto de MESTRADO de REGINA PAROLARI. 

Orientadora: Profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva; Coorientador: Prof. Dr. Augusto 

Cesar; Projeto vinculado ao Departamento de Biociências, Campus Baixada Santista, UNIFESP. 

Por oportuno, as informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da 

Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações 

Básicas da Pesquisa (PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1672033.pdf, 

gerado em 10/12/2020, em V1 e, posteriormente, em Projeto_V2_Mar2021.pdf, idem PB-

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO – 1672033, postado em 25/03/2021 – V2), tendo 

sido complementadas pela Carta Resposta em V2-Mar2021.doc, postada em 25/03/2021 pela 

Pesquisadora responsável Regina Cláudia Barbosa da Silva, todos anexados e compondo este 

projeto, conforme: 

CartaResposta_V2_Mar2021.doc de 25/03/2021 19:50:30 - Regina Cláudia Barbosa da Silva, 

Pesquisador Principal - PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1672033.pdf de 

25/03/2021, 22:18:21 

No âmbito da APRESENTAÇÃO, temos que: 
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04.023-900 UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11)5571-1062 Fax: (11)5539-7162 E-mail: cep@unifesp.br 
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Microplásticos no ambiente marinho têm se mostrado um desafio devido à produção industrial e ao 

crescimento populacional. Mais de um terço dos microplásticos primários nos oceanos são provenientes do 

enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas. Hábitos de consumo geram 

resíduos de polímeros sintéticos que chegam diariamente nos oceanos causando riscos aos ecossistemas 

marinhos e à saúde humana. O objetivo desse estudo é avaliar a percepção da comunidade acadêmica do 

Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp em relação à degradação do 

ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo provenientes do enxágue de 

produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas em função de fatores socioeconômicos 

como: escolaridade, categoria ocupacional, idade e renda familiar. Será utilizado um questionário constituído 

por 15 perguntas divididas em 4 sessões, sendo abordadas, num primeiro momento perguntas relacionadas 

ao perfil socioeconômico dos participantes, em segundo frente ao conhecimento de microplásticos em 

produtos de cuidados pessoais, em terceiro em relação a microplásticos em roupas sintéticas, e por último 

sobre o impacto dos microplásticos no ambiente marinho. A amostra será composta de forma a englobar 

todas as categorias ocupacionais do campus Baixada Santista. O presente estudo contará com a 

colaboração de docentes e discentes do Instituto Saúde e Sociedade (ISS) e do Instituto do Mar (IMar), 

inclusive dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos de extensão e 

residência profissional, bem como técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados. Além disso, será 

realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de identificar os impactos ambientais causados por 

produtos pós- consumo: enxágue de produtos de cuidados pessoais contendo microesferas plásticas e da 

lavagem de roupas sintéticas, e os possíveis riscos ao ambiente marinho e à saúde humana. Os resultados 

poderão indicar o nível de consciência ambiental da comunidade acadêmica, e por se tratar de futuros 

profissionais da área da saúde, poderão atuar como multiplicadores da informação, auxiliar na fiscalização 

ou pressionar por legislação de forma a minimizar a degradação do ambiente marinho decorrente da 

presença de microplásticos, consequentemente reduzir¬¬ os efeitos nocivos à saúde humana. 

 

HIPÓTESE: A hipótese desse trabalho é de que fatores socioeconômicos podem influenciar a percepção 

das pessoas que compõem a comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, 

Campus Baixada Santista, em relação à degradação do ambiente marinho decorrente da presença de 

microplásticos pós-consumo provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de 

roupas sintéticas. Inferimos que há diferentes percepções, dentro desta comunidade, no sentido de que 

quanto maior for a escolaridade, renda e categoria 
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ocupacional maior será a percepção do impacto ambiental que os microplásticos causam. Em relação à 

faixa etária, acreditamos que quanto mais jovem for a pessoa, maior será a sua percepção nesta questão. 

 
 

Objetivo da Pesquisa: 

Primariamente, avaliar a percepção da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo, 

campus Baixada Santista a partir da aplicação de um questionário on-line, sobre a degradação do ambiente 

marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo, provenientes do enxágue de produtos de 

cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas em função de fatores socioeconômicos. 

Secundariamente: 

• Avaliar, através da aplicação de um questionário on-line, a percepção da comunidade acadêmica da 

UNIFESP - BS em relação à degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos 

pós-consumo provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas 

sintéticas; 

• Verificar se há diferentes percepções sobre este tema, dentro desta comunidade acadêmica, decorrente 

de fatores socioeconômicos – escolaridade, categoria ocupacional, idade e renda familiar; 

• Identificar por meio de levantamento bibliográfico, o que são contaminantes emergentes, com foco em 

produtos de cuidados pessoais com microesferas plásticas e lavagem de roupas sintéticas, bem como os 

riscos associados ao ambiente marinho e à saúde humana; 

• Investigar a existência de campanhas publicitárias e de políticas públicas informativas em relação a 

degradação do ambiente marinho associado ao uso de produtos de cuidados pessoais com microesferas 

plásticas e da lavagem de roupas sintéticas nos últimos cinco anos, em sites governamentais do município 

de Santos; 

• Investigar a existência de legislação ambiental brasileira relacionada à microplásticos pós-consumo 

provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas; 

• Conscientizar a comunidade acadêmica sobre os riscos ambientais e efeitos na saúde humana 

associados a degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo 

provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas, por meio da 

devolutiva dos resultados e também através da publicação dos resultados em revistas especializadas da 

área. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos Riscos e Benefícios, o pesquisador declarou em Riscos Versão 1: Que não há riscos. 

Posteriormente, atendendo aos requisitos de pendência – PENDÊNCIA 3 – Adequou convenientemente, 

bem como no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, o campo “Riscos”, orientando que “O 

PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PODE CAUSAR RISCOS MÍNIMOS, TAIS COMO: CANSAÇO 

FÍSICO E/OU VISUAL, E DESCONFORTO PELO TEMPO GASTO NO PREENCHIMENTO. 

No campo de Benefícios declinou que "Investigações que busquem a avaliar a percepção das pessoas, 

principais geradoras de resíduos, sobre estas questões, são escassas, sobretudo, em relação ao uso de 

produtos de cuidados pessoais com microesferas plásticas e da lavagem de roupas sintéticas. A avaliação 

do perfil socioeconômico das pessoas que compõem a comunidade acadêmica da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP, Campus Baixada Santista – escolaridade, categoria ocupacional, faixa etária e 

renda familiar, a fim de verificar se há associação com as práticas de uso desses produtos e o conhecimento 

dos danos causados pelo uso indiscriminado à saúde humana e aos ecossistemas marinhos, poderá ser útil 

na criação de subsídios que auxiliem nos processos de conscientização mais eficientes. Segundo Zorpas et 

al. (2018) as atividades de conscientização pública são consideradas um passo essencial e crucial para 

motivar a mudança comportamental. Desta forma, acreditamos que este trabalho poderá trazer uma 

contribuição relevante no sentido de trazer uma maior consciência, percepção e compreensão a respeito 

desta temática por parte da comunidade acadêmica cujos componentes poderão atuar como multiplicadores 

na sociedade de um modo geral". 

 
 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

TIPO DE ESTUDO: Trata-se de uma pesquisa descritiva e de abordagem quantitativa; LOCAL: Universidade 

Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista; questionário on-line; 

PARTICIPANTES: A amostra será constituída por membros da comunidade acadêmica da Unifesp, Campus 

Baixada Santista, representados em nove categorias incluindo discentes, docentes, técnico-administrativos 

e trabalhadores terceirizados. A previsão é de que participem 512 pessoas. É conveniente destacar-se que 

tal previsão resultou destacada da Versão 1 do projeto. Contudo, em face da Pendência 1 – Carta resposta 

anexada – constatou-se a adequação de participantes, conforme se depreende desta, assim: “Na 

metodologia do estudo foi alterada a amostra no arquivo <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 11, conforme a 

seguinte frase: Será realizada uma amostra dos 3.098 indivíduos, conforme descrito na Tabela 1, 

abrangendo um universo socioeconômico e cultural diversificado. 
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PROCEDIMENTOS: 

- Será realizada a análise descritiva, de abordagem quantitativa, dos dados e o teste exato de Fisher 

(apropriado para trabalho com dados categóricos) para avaliar as diferentes percepções em relação à 

degradação do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos pós consumo provenientes do 

enxágue de produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas em função de fatores 

socioeconômicos como: escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária. 

1- A coleta de dados será baseada nos objetivos e realizada por meio de um questionário composto por 

perguntas fechadas, de múltipla escolha e Escala Likert. 

- O questionário busca identificar a percepção dos indivíduos em relação à degradação do ambiente 

marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo provenientes do enxágue de produtos de 

cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas. 

Para melhor compreensão optou-se pela divisão do questionário em quatro sessões. Na primeira sessão, 

foram elaboradas perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico do participante com o objetivo de 

analisar fatores, tais como: escolaridade, renda, categoria ocupacional e faixa etária que podem estar 

relacionados com a percepção dos indivíduos em relação à degradação do ambiente marinho decorrente da 

presença de microplásticos pós-consumo provenientes do enxágue de produtos de cuidados pessoais e da 

lavagem de roupas sintéticas. 

Nas segunda e terceira sessões, buscou-se avaliar padrões de consumo, com perguntas relacionadas à 

microplásticos em produtos de cuidados pessoais e em roupas sintéticas, respectivamente. 

Por último, foram elaboradas perguntas relacionadas ao ambiente marinho afim de identificar o nível de 

conscientização dos participantes em relação ao impacto dos microplásticos neste ambiente. Buscou-se 

avaliar os comportamentos em relação aos danos, responsabilidades e formas de minimizar estes impactos: 

1- Esse questionário será enviado por e-mail para os discentes, docentes e técnico-administrativos. Os 

endereços eletrônicos, no caso dos docentes e técnicos administrativos, são de domínio público e serão, 

portanto, selecionados a partir do site da UNIFESP-BS: https://www.unifesp.br/campus/san7/. Em relação 

aos alunos, os de graduação dispõem de e-mails públicos organizados por termo e turma, que podem ser 

obtidos junto à Secretaria de Graduação. Já em relação aos alunos de pós-graduação, os contatos serão 

solicitados por meio de uma carta para ciência e autorização do coordenador de cada Programa/Curso. 

2- Também será realizado levantamento bibliográfico sobre contaminantes emergentes 
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relacionados aos dois produtos pós-consumo e os riscos associados ao ambiente marinho e à saúde 

humana, sendo usado como base de dados para as pesquisas o Pubmed, SciELO, livros e sites da internet 

com conteúdo relevante sobre o tema. 

3- Adicionalmente será feita uma investigação sobre campanhas publicitárias e políticas públicas sobre a 

degradação do ambiente marinho associado ao uso de produtos de cuidados pessoais com microesferas 

plásticas e da lavagem de roupas sintéticas nos últimos cinco anos em sites governamentais no município 

de Santos. 

4- Por fim, será investigado se existe legislação ambiental brasileira relacionada à microplásticos pós 

consumo das duas fontes citadas acima, responsáveis por mais de um terço deste tipo de microplásticos no 

ambiente marinho (mais informações, ver projeto detalhado). 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os principais documentos, quais sejam: 

1- Folha de rosto; cópia do cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados. 

Projeto completo. 

2- TCLE a ser aplicado aos participantes. 

3- Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

a)- texto convite para a participação (CARTAZ_deondeelesvem.png; email_chamadaquestionario.pdf, 

postados em 9/12/2020) 

b)- questionário que será aplicado (ApendiceC_Questionario_V3_5.pdf, postado em 26/11/2020). 

Tudo conforme previsto na Versão 1, sendo certo que demais acréscimos, em número de 10 – Versão 2 – 

resultaram acrescidos e motivados pelas anteriores PENDÊNCIAS, agora suficientemente atendidas de 

acordo com a Carta Resposta V2 – Mar2021.doc. (anexada). 

 
 

Recomendações: 

Às recomendações, chamo a atenção do Sr. Pesquisador para considerar que foram atendidas as 

PENDÊNCIAS antes encontradas e listadas, respondidas conforme antes referida em Carta Resposta V2 – 

Mar2021.doc. e observadas no site do CEP/Unifesp (https://cep.unifesp.br/resposta-de- pendencias), sendo 

certo que convenientemente ajustadas as adequações em todos os demais anexos pertinentes, portanto, 

ainda justificadas as alterações realizadas e adicionadas ao final da resposta a cópia do texto modificado. 

 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 4567850 de 02 de março de 2021. PROJETO APROVADO. 
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---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 1 - As informações dadas devem ser a mesmas em todos os documentos enviados. Favor 

padronizar as informações: na metodologia do estudo (pg. 12), foi informado que a amostra será de 3.463 

indivíduos. Entretanto, no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, campo “Informe o número 

de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro 

de pesquisa”, foi informado que serão 512 participantes. Por favor, adequar a metodologia ou o formulário. 

RESPOSTA: 

Na metodologia do estudo foi alterada a amostra no arquivo <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 11, conforme a 

seguinte frase: Será realizada uma amostra dos 3.098 indivíduos, conforme descrito na Tabela 1, 

abrangendo um universo socioeconômico e cultural diversificado. 

Na Plataforma Brasil, também foi alterado no campo “Informe o número de indivíduos abordados 

pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa”: 3.098 

indivíduos. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 2 - Deve ser informado na metodologia do projeto, de que forma será aplicado o TCLE (ou 

seja, informar que o TCLE estará inserido no início do questionário). 

RESPOSTA: O TCLE será incluído no início do questionário on-line e anexado ao impresso. Quando a 

participação ocorrer de forma on-line, dar-se-á o “de acordo” ao incluir o e-mail (campo obrigatório no 

questionário on-line), e quando a participação for presencial, concordará ao assinar o TCLE impresso. A 

segu inte f rase fo i inser ida no pr imeiro parágrafo da metodolog ia do projeto, arquivo 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg . 9: 

A etapa inicial deste estudo será verificar a percepção da comunidade acadêmica em relação à degradação 

do ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos pós-consumo provenientes do enxágue de 

produtos de cuidados pessoais e da lavagem de roupas sintéticas. Para este fim, será aplicado um 

questionário on-line conforme descrito no subtópico 4.4. ¬¬No início deste questionário será inserido um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para obter a concordância do participante. 
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PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 3 - Adequar, no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, o campo “Riscos”, 

pois que, conforme orientação da CONEP, lembro que qualquer pesquisa com seres humanos pode causar 

algum risco, por mínimo que seja. No que diz respeito a esta pesquisa, por exemplo, existe o "risco de 

desconforto", o "cansaço ao responder o questionário" e ainda a possibilidade de "quebra de sigilo de dados 

do participante". 

RESPOSTA: Foi inserida a seguinte frase no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil: 

O preenchimento do questionário pode causar riscos mínimos, tais como: cansaço físico e/ou visual, e 

desconforto pelo tempo gasto no preenchimento. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 4- Solicito inserir na folha de capa do projeto, o objetivo acadêmico da aluna bem como o 

programa de pós-graduação ao qual ela está vinculada. 

RESPOSTA: Foram inseridos o objetivo acadêmico e programa de pós-graduação na folha da capa do 

projeto arquivo <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 1, conforme abaixo: 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 5- Solicito inserir os nomes da aluna e do coorientador (Regina Parolari, Prof. Dr. Augusto 

Cesar) no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, campos “Assistente” ou “Equipe”. 

RESPOSTA: A mestranda Regina Parolari e o coorientador Prof. Dr. Augusto Cesar foram cadastrados 

como assistentes na plataforma Brasil, conforme o print da Plataforma Brasil, abaixo: 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  
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PENDÊNCIA 6 - o cronograma (anexado na plataforma Brasil, no formulário de informações básicas da 

Plataforma Brasil, e inserido no final projeto detalhado) deve ser readequado/ajustado, devendo ser levado 

em consideração o tempo para a tramitação do projeto no CEP UNIFESP, uma vez que o projeto ainda está 

pendente, não sendo possível iniciar a coleta de dados em 01/01/2021. 

RESPOSTA: O cronograma foi readequado considerando o tempo de tramitação do projeto no 

CEP/UNIFESP e o seguinte cronograma foi inserido nos três locais solicitados, anexado na Plataforma 

Brasil arquivo <Cronograma_V2_mar2021.pdf>, no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil e 

no final do projeto detalhado arquivo <Projeto_V2_Mar2021.pdf> pg. 14. 

 

Atividades Início Término 

Revisão Bibliográfica 01/05/2021 30/09/2021 

Coleta de Dados 01/06/2021 30/10/2021 

Análise dos Dados         01/10/2021       30/10/2021 

Comunicação em Congressos 01/08/2021 30/10/2021 

Qualificação 01/08/2021       30/09/2021 

Defesa da Dissertação 01/11/2021 30/11/2021 

Redação de Artigos Científicos 01/12/2021 31/12/2021 

Envio para Revistas Especializadas 01/01/2022 30/01/2022 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 7 – Em relação ao TCLE, resultaram enviados 2 TCLEs: Um, anexado individualmente na 

Plataforma (apendice_A.pdf, postado em 9/12/2020), e o outro, inserido no início do questionário 

(ApendiceC_Questionario_V3_5.pdf, postado em 26/11/2020). 

O TCLE que foi anexado na Plataforma não está adaptado para ser aplicado on-line (contém campo para 

assinatura). Desta forma, o TCLE que foi analisado pelo CEP/UNIFESP foi o que está inserido no 

questionário. Em relação ao TCLE inserido no questionário, solicito adequar: 

 

7.a) - o título do projeto deve ser informado; 

RESPOSTA: A informação do título do projeto foi adicionada ao primeiro parágrafo do nas duas versões do 

ermo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: 

do projeto <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso 
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<TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-

line do TCLE presente nos arquivos: do projeto <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo 

<TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo foi alterado 

conforme texto abaixo: 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa intitulada: Percepção da comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista sobre a degradação do 

ambiente marinho decorrente da presença de microplásticos. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

7.b) - informar os riscos relacionados aos procedimentos, por mínimos que sejam. 

RESPOSTA: A informação dos riscos foi adicionada ao segundo parágrafo do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações 

são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-line do TCLE presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo <TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo foi alterado conforme texto abaixo: 

 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um questionário sobre 

informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O preenchimento do questionário pode 

causar riscos mínimos, tais como: cansaço físico e/ou visual, e desconforto pelo tempo gasto no 

preenchimento. Caso sinta-se desconfortável, não precisará continuar a respondê-la. O tempo médio para 

responder o instrumento é de 10 minutos. Se houver danos decorrentes da pesquisa, o participante terá 

direito a indenização determinada pelo Código Civil, Lei 10.406/2002 e Resolução CNS nº 510/2016. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

c) - informar os benefícios diretos para o participante (se houver) e/ou os benefício indiretos; 

RESPOSTA: A informação sobre os benefícios foi adicionada ao primeiro parágrafo do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações 

são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-line do TCLE presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo <TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo foi alterado conforme texto abaixo: 

 

Investigações que busquem a avaliar a percepção das pessoas, principais geradoras de resíduos, sobre 

estas questões são escassas, sobretudo, em relação ao uso de produtos de cuidados pessoais com 

microesferas plásticas e da lavagem de roupas sintéticas. A avaliação do perfil socioeconômico das pessoas 

que compõem a comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Campus 

Baixada Santista – escolaridade, categoria ocupacional, faixa etária e renda familiar, a fim de verificar se há 

associação com as práticas de uso desses produtos e o conhecimento dos danos causados pelo uso 

indiscriminado à saúde humana e aos ecossistemas marinhos. Os benefícios para a comunidade acadêmica 

incluem: identificar fatores socioeconômicos relacionados à degradação do ambiente marinho decorrente da 

presença de microplásticos, assim como, fornecer subsídios para campanhas de conscientização e 

apresentar os resultados no local estudado, e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais 

eficientes de modo a minimizar a chegada de microplásticos no ambiente marinho. Desta forma, 

acreditamos que este trabalho poderá trazer uma contribuição relevante no sentido de trazer uma maior 

consciência, percepção e compreensão a respeito desta temática por parte da comunidade acadêmica cujos 

componentes poderão atuar como multiplicadores na sociedade de um modo geral. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

7.d) - informar que se houver danos decorrentes da pesquisa, o participante terá direito a indenização 

determinada por lei. 

RESPOSTA: A informação sobre os danos foi adicionada ao primeiro parágrafo do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações 

são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-line do TCLE presente 
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nos arquivos: do projeto <Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo <TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, 

as alterações são indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo foi alterado conforme texto abaixo: 

 

A sua participação é muito importante e ela se dará da seguinte forma: respondendo um questionário sobre 

informações pessoais e perguntas voltadas ao tema deste estudo. O preenchimento do questionário pode 

causar riscos mínimos, tais como: cansaço físico e/ou visual, e desconforto pelo tempo gasto no 

preenchimento. Caso sinta-se desconfortável, não precisará continuar a respondê-la. O tempo médio para 

responder o instrumento é de 10 minutos. Se houver danos decorrentes da pesquisa, o participante terá 

direito a indenização determinada pelo Código Civil, Lei 10.406/2002 e Resolução CNS nº 510/2016. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

7.e) - ATENÇÃO: o endereço e o horário de atendimento do CEP/UNIFESP mudaram: Rua Botucatu, 740, 

Vila Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento telefônico e presencial: 

Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. Telefone e e-mail continuam os mesmos: E-mail: 

cep@unifesp.br. Telefones: (11) 5571-1062; (11) 5539-7162); 

RESPOSTA: As informações sobre o endereço foram retificadas no quarto parágrafo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações 

são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-line do TCLE presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo <TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são 

indicadas por letras maiúsculas. O parágrafo foi alterado conforme texto abaixo: 

 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, você terá acesso aos profissionais responsáveis para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. A pesquisadora principal desta pesquisa é a Profa. Dra. Regina Cláudia Barbosa da Silva 

(e-mail: newstein@hotmail.com; telefone: 13 3229-0100; Rua Silva Jardim, 136 - Bairro Vila Mathias, 

Santos/SP, CEP 11015-020). Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é 

um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas 

sobre seus direitos como participante 
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deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-

7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br. O 

contato poderá também acontecer com a mestranda Regina Parolari (e-mail: re.parolari@gmail.com). 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PENDÊNCIA 8 – Atenção: Após a correção do TCLE, anexá-lo individualmente na Plataforma Brasil. Este, é 

um documento importante e deve estar individualizado em campo próprio para isso. 

RESPOSTA: Todas as alterações foram realizadas conforme orientações no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Na versão do TCLE impresso presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 19 e do TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>, as alterações 

são indicadas pela cor de fonte vermelha. Na versão on-line do TCLE presente nos arquivos: do projeto 

<Projeto_V2_Mar2021.pdf>, pg. 18 e no arquivo <TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, as alterações são 

indicadas por letras maiúsculas. 

Todas as informações são padronizadas, com exceção após o oitavo parágrafo. Os TCLEs foram anexados 

ind iv idua lm en te na P la ta fo rm a Bras i l com a segu in te denom inação : TCLE on- l i ne 

<TCLEonline_V2_Mar2021.pdf>, TCLE impresso <TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf>. O parágrafo foi 

alterado conforme texto abaixo: 

 

On-line: Após a finalização de sua participação na pesquisa, enviaremos uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail para consultá-lo caso necessário. 

 

Impresso: Após a finalização de sua participação na pesquisa, orientamos guardar uma cópia deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para consultá-lo caso necessário. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto 
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original, incluindo necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser encaminhada por meio de 

emenda pela Plataforma Brasil. 

2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma 

Brasil. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1672033.pdf 

25/03/2021 
22:18:21 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLEonline_V2_Mar2021.pdf 25/03/2021 
22:14:10 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Outros QuestionarioOnline_V2_Mar2021.pdf 25/03/2021 
19:51:57 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Outros CartaResposta_V2_Mar2021.doc 25/03/2021 
19:50:30 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLEimpresso_V2_Mar2021.pdf 25/03/2021 
19:49:02 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto_V2_Mar2021.pdf 25/03/2021 
19:48:44 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_ 
CEP_4567850.pdf 

23/03/2021 
23:22:23 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Folha de Rosto folhaDeRosto_V2_Mar2021.pdf 23/03/2021 
22:32:03 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Outros ApendiceD_V2_Mar2021.pdf 23/03/2021 
22:18:27 

Regina Parolari Aceito 

Outros email_chamadaquestionario.pdf 09/12/2020 
14:44:12 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Outros CARTAZ_deondeelesvem.png 09/12/2020 
14:19:08 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

Solicitação 
registrada pelo CEP 

Cadastro_CEP_assinada.pdf 09/12/2020 
13:29:03 

Regina Cláudia 
Barbosa da Silva 

Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
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Necessita Apreciação da 

CONEP: Não 
 

SAO PAULO, 20 de Maio de 2021 

 
Assinado por: 

Paula Midori 

Castelo Ferrua 

(Coordenador(a)) 
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