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Consideradas essenciais
na luta contra a pande-
mia de Covid-19, capazes
deajudaraevitar ocontá-
gio pelo novo corona-
vírus, as máscaras já são
itens de uso obrigatório
em várias cidades brasi-
leiras, como Belo Hori-
zonte, por exemplo.
Eelaspodemviraserexi-

gidasemtodoopaís,segun-
do projeto de lei aprovado
há poucos dias na Câmara
dos Deputados, que segue
paraavaliaçãodoSenadoe,
sendo ratificado na Casa,
dependerá apenas da san-
çãodopresidentedaRepú-
blica para entrar em vigor.
A norma prevê o uso de
máscarasemespaçospúbli-
cos,transportecoletivoelo-
cais privados acessíveis ao
público,eestabelecemulta
de R$ 300 para quem des-
cumpri-la.
Tudo indicaqueasmás-

caras deverão ser incor-
poradas aonossovestuá-
rio por um bom tempo,
até que a infecção pelo
novo coronavírus deixe
de ser uma ameaça. Este
cenário impulsiona uma
infinidade de pesquisas
embuscadenovas tecno-
logias, novos materiais,
que resultem em másca-
ras mais resistentes, que
protejam melhor e, se
possível, mais baratas e
acessíveis a um número
maior de pessoas.

TECNOLOGIA
Umdessesestudos,desen-
volvidoaquinoBrasil,pro-
põeousodoóxidodegra-
fenonaproduçãodemás-
caras de proteção. Nano-
materialoriundodografi-
te, o grafeno é 200 vezes
mais resistente do que o
aço e tem espessura me-
nor do que a de um áto-
mo, sendo apontado co-
moumdosmateriaiscom
maiorcapacidadederevo-
lucionar a tecnologia nos
dias atuais.
Diantedisso,opesquisa-

dor Gabriel Estevam Do-
mingos, coordenador do
estudosobreousodogra-
fenonaconfecçãodemás-
caras, acredita que onovo

equipamentodeproteção
individual poderá atingir
99,9% de eficácia na pre-
venção da Covid-19.
“O vírus (Sars-CoV-2)

m e d e 5 0 a 2 0 0
nanômetros de diâme-
tro. As propriedades na-
nométricas do grafite
permitem deixar a más-
carapermeável aoar e re-
tentiva à Covid-19”, ex-
plicaEstevam, queédire-
tor de Pesquisa e Desen-
volvimento do Grupo
Ambipar, emNovaOdes-
sa, interior de SP.
Apropostainicial,segun-

do ele, é produzir quanti-
dade razoável de protóti-
pos da novamáscara até o
fimdoanoetestarergono-
mia, resistência e eficácia
na retenção de vírus.

ACESSO
Estevam diz acreditar que,
alémdaeficácia, amáscara
de óxido de grafeno pode-
ráterpreçoacessívelnofu-
turo. “Primeiro, vamos
atuar com pessoas da área
dasaúdeequefazemservi-
ços de descontaminação,
afinal, a segurança desses
profissionais é fundamen-
tal. Aindamais quandove-
mosnotíciasdoaltonúme-
ro de profissionais da saú-
de contaminados no exer-
cício de suas funções fren-
te à pandemia”, pondera.
Emseguida,prossegue, a

intençãoéfacilitaroacesso
da tecnologia principal-
mente a pessoas que estão
nogrupoderisco,alémdas
que estão em classes so-
ciais menos favorecidas.
“Nem que seja necessário
buscarmos o fomento de
subsídios por parte dos
nossos gestores públicos e
agênciasde fomentoà ino-
vação”, admite.
Atualmente, segundo

o pesquisador, o traba-
lho está mais concentra-
do em esforços para a
produção damatéria pri-
ma (óxido de grafeno), já
que, apesar de o Brasil
ser um dos países com
mais reservas de grafeno
e liderar pesquisas sobre
o uso do nanomaterial
em diversos segmentos
industriais, ainda não é
possível comprá-lo em
grande escala.

MÁSCARAS FICAM MAIS EFICAZES

LABORATÓRIO - Gabriel Estevammostra preparo do grafite

AntesdestapandemiadeCovid-19, lembraamédica infec-
tologista Carolina C. Ponzi, o uso de máscaras era mais
comumdentrodeestabelecimentos de saúde,paraprote-
ção dos profissionais que ali atuam. O que ocorre hoje,
pondera ainda, é o usomais generalizado desses Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs), para proteger os
outros e para proteger o ambiente.
As máscaras de tecido que a população em geral tem

usado, avalia a infectologista, diminuem a chance de
infecção, mas não têm um poder de filtração tão bom
quanto asmáscaras profissionais. “Mas, se eu uso e você
usa, a saliva que a gente joga no ambiente vai ser muito
menor, se não zero”, frisa Carolina Ponzi.
Ela lembra que alguns países têm culturalmente esse

hábito de usar máscaras, os asiáticos, principalmente,
por poluição e porque surtos de gripes aviárias costu-
mam começar por lá. Se vai ser uma coisa perene ou não
por aqui, é difícil dizer, segundo ela. “Até que se tenha
uma vacina eficaz e que grande parte da populaçãomun-
dial seja imunizada, pode ser que a gente continue usan-
do máscara. E talvez o uso seja mantido para ambientes
mais restritos, como voos e ônibus. Os vírus de transmis-
são respiratória sempre ocorreram e sempre vai haver
surtos”, enfatiza a infectologista.

INOVAÇÃO -Máscaradeóxido degrafenopode vir a ser umaalternativa segura e acessível para os brasileiros
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