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DECISÃO DE DIRETORIA Nº 106/2020/P, de 16 de novembro de 2020. 
 

Dispõe sobre a proposta de texto Orientador e Cartaz sobre o Descarte de 

Máscaras – Sub Grupo do GT1 - Produção e Consumo Sustentável da 

Indústria Têxtil, no âmbito da Câmara Ambiental da Indústria Têxtil.  

 

 

A Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regulamentares, considerando o contido no Processo 07/2019/321 e no 
Relatório à Diretoria nº. 069/2020/P, que acolhe, DECIDE: 
 
Artigo 1º – Aprovar o texto denominado “Orientação sobre utilização e descarte de máscaras de uso não 

profissional, no contexto da COVID-19 – Meio Ambiente e Sustentabilidade”, acompanhado do cartaz 

“Descarte sua máscara usada corretamente”, constantes do Anexo Único que integra esta Decisão de 

Diretoria. 

 

Artigo 2º – Esta Decisão de Diretoria entra em vigor nesta data 
 
 
Divulgue-se a todos os empregados da Companhia. 
 
 
Diretoria Colegiada da CETESB, em 16 de novembro de 2020. 
 
 
 

 
 
 

 
PATRÍCIA IGLECIAS 
Diretora - Presidente 

 
 
 
 

 
CLAYTON PAGANOTTO 

Diretor de Gestão Corporativa 

 
ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ 

Diretora de Controle e Licenciamento Ambiental 

 
 
 

 
 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental 

 
 

DOMENICO TREMAROLI 
Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental 
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I. Introdução e contexto 

Para prevenir e evitar a propagação do novo coronavírus e controle da pandemia de COVID-19 (Corona 

Vírus Disease - Doença do Coronavírus 2019), governos e autoridades da saúde adotaram uma gama de 

medidas sanitárias de prevenção. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)[1] declarou que o surto da doença 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional e, pouco menos de dois meses, em de 11 de março de 2020, a caracterizou como uma 

pandemia. Por representar um surto sem precedentes e em constante evolução, a OMS e a Organização 

Pan-Americana da Saúde[2] (OPAS), que atua como escritório regional da OMS para as Américas, têm 

atualizado, com regularidade, informações e orientações sobre a pandemia. Os noticiários têm relatado 

um retorno do aumento de número de casos e de mortes em alguns países e localidades, numa provável 

“segunda onda”, o que ratifica o pedido das duas organizações de que a pandemia é imprevisível e está 

em constante evolução. Esses solicitam que os canais de informação sejam consultados regularmente, 

em razão da atualização dos dados, conforme evolução da pandemia no mundo e novos estudos e 

achados científicos. 

No Brasil, as autoridades da saúde seguiram o caminho da OMS e mantêm em seus sites as informações 

sobre a pandemia e orientações à população: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária[3] (ANVISA), Governo do Estado de São Paulo[4], Secretaria de Estado da Saúde, Centro de 

Vigilância Sanitária[5] (CVS) e portais dos municípios do estado de São Paulo e suas secretarias, bem 

como institutos e fundações, como a Fiocruz. 

O Grupo de Trabalho, que elaborou a presente Orientação, deriva-se do Grupo GT1 Produção e 

Consumo Sustentável para Indústria Têxtil, pertencente à Câmara Ambiental da Indústria Têxtil da 

CETESB - Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo. O grupo percebeu a necessidade 

de ampliar a comunicação, de modo a expandir e engajar a população dos vários segmentos da 

sociedade (comércio e serviços, indústria, institucional – ensino, organizações de classe e empresas), na 

propagação e adoção das medidas de prevenção ao contágio do vírus e divulgação de informações sobre 

o tema, e sua relação com a proteção do meio ambiente e da saúde pública. Aliada à necessidade, cada 

vez mais premente, de prover os consumidores, de formas sustentáveis de consumo dos bens desse 

setor produtivo, a Coordenação das Câmaras Ambientais e o Setor Têxtil propuseram este trabalho que 

poderá, futuramente, nortear a criação de outras iniciativas de divulgação e promoção de ações. Nesse 

momento, o foco recaiu sobre o uso e o descarte adequado das máscaras de uso não profissional, uma 

vez que, de modo geral, as máscaras passaram a fazer parte obrigatória do cotidiano e se tornaram, 

inclusive, artigo adaptado ao vestuário das pessoas. Ao final da vida útil, em razão de possíveis riscos de 

contaminação que podem representar, as máscaras passarão a compor o volume de resíduos urbanos, a 

ser disposto em aterros sanitários, um pouco diferente de roupas e utensílios domésticos, que são, em 

parte, doados ou vendidos, como bens usados. Ou seja, a mudança cultural, cada vez mais desejada e 

necessária, de reutilização e reciclagem dos bens de consumo, no caso dessas máscaras, não poderá ser 

aplicada, em razão dos riscos à saúde pública.  

Do aspecto epidemiológico, cabe lembrar que o uso de máscaras deverá se prolongar por mais alguns 

meses e que, infelizmente, a atual pandemia do COVID-19 pode não ser a única. Pelo lado positivo, 

estamos vivenciando um hábito que há muito tempo é adotado em países como China, Japão e Coreia, 

do uso de máscaras por um simples resfriado, para proteger o outro. Novamente, do lado positivo, 

assistimos atitudes de responsabilidade com o outro, com o coletivo. 



•Orientação sobre utilização e descarte de máscaras de uso não profissional, no contexto da COVID-19- 
Meio Ambiente e Sustentabilidade• 

_____________________________________________________________________________________ 

•Câmaras Ambientais CETESB•       •GT Produção e Consumo Sustentável para Indústria Têxtil•       Outubro 2020•
 4 

 
 

II. Objetivo da Orientação  

Esta Orientação pretende esclarecer e reiterar a importância do uso das máscaras de uso não 

profissional e a responsabilidade de cada cidadão e consumidor no combate à pandemia, orientando 

seu uso correto, limpeza e descarte. Em consonância com os objetivos das Câmaras Ambientais[6] 

instaladas na CETESB, o presente trabalho agrega valores e conhecimentos técnicos do órgão ambiental 

e dos setores produtivos, na implementação dos instrumentos de gestão ambiental e na disseminação 

de informações, princípios e práticas de sustentabilidade à população. A divulgação de informações 

torna essa visão mais presente no cotidiano das pessoas, ajudando a incorporar mudanças culturais no 

dia a dia, na proteção do meio ambiente e da saúde pública. 

Destaca-se que a presente Orientação restringe-se às Máscaras de Uso Não Profissional, uma vez que o 
público-alvo são os consumidores em geral, não abrangendo profissionais da área da saúde, que 
necessitam se utilizar de materiais específicos, que devem seguir as regras de destinação dos Resíduos 

do Serviço de Saúde (RSS). Máscaras de Uso Não Profissional, segundo ANVISA[7], não são máscaras 

cirúrgicas ou respiradores N-95 e, são destinados aos profissionais de saúde e outros socorristas, 
conforme recomendado nas orientações atuais do Ministério da Saúde. Segundo Associação Brasileira 
de Normas Técnicas[9] (ABNT) estas “destinam-se a ser utilizadas por pessoas saudáveis que não têm 

sintomas clínicos de infecção viral e que não estão em contato com pessoas portadoras desses sintomas. 

Seu porte deverá ser limitado a meio período de utilização (máximo de 2 a 3 horas) tendo como objetivo 

fornecer proteção contra possível penetração viral na boca e na área do nariz de seu usuário ou de uma 

pessoa no seu entorno.” [9] 

A presente Orientação é de cunho geral, pessoas com sintomas ou suspeitas de contágio pelo novo 

Coronavírus, e familiares do mesmo domicílio devem buscar informações do serviço de saúde[8] de cada 

estado ou município. 

III. Máscaras, tipos, usos e reflexos na saúde pública e no meio ambiente 

Sabemos que o novo coronavírus SARS-CoV-2 é um vírus de transmissão aérea e, por isso, manter o 

isolamento social, o quanto possível e, na impossibilidade, manter distanciamento seguro entre as 

pessoas (de 1,5m a 2m), lavar as mãos regularmente com água e sabão e, quando não for possível, 

higienizar com antisséptico de mãos à base de álcool (álcool em gel) a 70% e proteger nariz e boca com 

uso de máscara são ações imprescindíveis para evitar o contágio. O uso de máscaras é obrigatório por lei 

e elas servem como barreira física para prevenir o lançamento de gotículas e aerossóis, ao tossir, 

espirrar, falar, principalmente quando se eleva a voz e há esforço na fala. Em linguagem técnica, seria 

um “controle da fonte de emissão”. A máscara protege os outros e a si próprio. Lembrando que o 

cuidado com outro é o prezar pelo coletivo, do qual você faz parte. Inclusive. 

O grupo reuniu informações disponíveis sobre o assunto por meio dos sites da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA)[7], do Centro de Vigilância Sanitária (CVS)[5] e da Organização Mundial da 

Saúde (OMS)[1], para a proposição deste material de orientação e de divulgação do uso, manuseio e 

descarte adequado das máscaras de uso não profissional, bem como auxiliar na criação de cartazes ou 

folhetos eletrônicos, de mais rápida comunicação.  

Também foram consultados documentos normativos, recém-publicados pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), como as “Práticas Recomendadas” (PR) para fabricação e uso de máscaras 

descartáveis. Em abril de 2020, a ABNT publicou a 1ª edição da PR 1002:2020[9] – “Máscaras de proteção 

respiratória de uso não profissional - Guia de requisitos básicos para métodos de ensaio, fabricação e 

uso”, que foi substituída pela 2ª edição, em agosto de 2020. 
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A obrigatoriedade do uso de máscaras foi estabelecida, no caso do estado de São Paulo, pelo Decreto nº 

64.959, de 4 de maio de 2020. O Comunicado CVS-SAMA n° 17[8], de 28 de maio de 2020, reitera que o 

decreto tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, preferencialmente as de uso não 

profissional, nos espaços de acesso público e no interior de estabelecimentos que executem atividades 

essenciais, bem como em repartições públicas estaduais, cujo descumprimento implica sanções previstas 

na legislação sanitária estadual. 

Placas e cartazes, como os das Figuras 1 e 2, estão disponíveis no site do governo de São Paulo[4], para 

os estabelecimentos acessarem e imprimirem, para fixação em locais de entrada e de grande circulação. 

 

Inicialmente, pela pouca disponibilidade das máscaras descartáveis no mercado e, posteriormente, pela 

necessidade do uso mais intensivo e constante de máscaras, as máscaras de tecido passaram a ser mais 

difundidas e utilizadas que as descartáveis. Elas passaram a se tornar um artigo permanente do 

vestuário, com cores e modelos e tamanhos diferentes; algumas vezes, trazendo um desenho ou logo 

(até mesmo de governos, de empresas, de times, personagens etc.), perpassando uma espécie de 

código cultural e de identificação que a vestimenta traz com ela, capaz de traduzir a criatividade e a 

personalidade das pessoas que as usam. Contudo, outro motivo mais forte, em razão da realidade do 

país, seria a crise econômica e necessidades básicas de sobrevivência. Muitas pessoas viram na 

confecção das máscaras, uma forma de renda adicional, ou para substituir a compra de máscaras já 

confeccionadas, ou das máscaras descartáveis. 

Materiais das máscaras de uso não profissional 

Segundo ANVISA[7] e CVS[8], as máscaras de proteção facial ou respiratória para uso não profissional 

podem ser produzidas industrialmente ou de modo artesanal, respeitando certas características para 

proporcionar eficácia na contenção do agente infeccioso. 

As máscaras de uso não profissional podem ser confeccionadas em tecido, também chamadas de 

máscaras caseiras; ou de material descartável, em geral de Tecido Não-Tecido (TNT), de único uso. O 

descarte, portanto, ocorrerá ao final da vida útil e ao final do uso único, respectivamente, para as 

máscaras de tecido e para as descartáveis. 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 - Placa A4 horizontal e cartaz A4 vertical sobre uso obrigatório de máscaras, disponíveis no site do 

Governo de São Paulo [4] 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/placaA4_horizontal_usodemascara.pdf 
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As máscaras de tecido, utilizadas pela população em geral, devem ser confeccionadas com, no mínimo, 

duas camadas, para filtrar gotículas eliminadas na respiração e/ou tosse ou espirro. Podem ser feitas 

com tecido resistente, de trama fechada, porém respirável, que possam ter desempenho adequado, 

com eficiência na filtração de gotículas e partículas e resistência para passagem de ar, que não 

comprometa a respiração do usuário[9]. Há variações na sua confecção, como por exemplo, tecido mais 

suave ao toque e mais absorvente e, na parte externa, um tecido um pouco mais hidrofóbico (repelente 

à umidade). A própria ANVISA e a PR 1002 da ABNT trazem detalhes na confecção das máscaras de 

tecido e instruções para modelagem, inclusive, máscaras para crianças. 

Cores e estampas diversas também passaram a fazer parte das opções. A variedade de formatos está 

presente: com pregas, “3D”, ninja, “conchas com pence”, “bico de pato” e, até mesmo, modelos mais 

simplificados como faixas de retalhos de camisetas presos por elásticos. Sua fixação por elástico ou tiras 

de amarração, pode ser costurada, ou embutida. Podem ser customizadas, trazer emblemas ou logos, 

personagens infantis etc., tornando o uso de máscaras parte do vestuário das pessoas e de sua escolha, 

conforme ajuste, conforto e preferência de estilo.  

No início da recomendação do uso das máscaras, órgãos como o Center for Disease Control (CDC)[8] dos 

Estados Unidos e algumas iniciativas como jornais de grande circulação auxiliaram o consumidor, 

disponibilizando moldes para confecção de máscaras. Posteriormente, o varejo têxtil também 

apresentou alguns exemplos de modelos e moldes, pois muitos fornecedores de tecido passaram a 

ofertar máscaras de tecido prontas para venda. 

As máscaras descartáveis (Figura 3) são confeccionadas, em sua grande maioria, com material 

“nãotecido” (NT). Seu nome vem do inglês “nonwoven”, pois advém do fato das fibras não serem 

“tecidas” e não passarem por teares, que organizam fios e fibras em tramas e urdiduras, em arranjos 

ordenados. O material nãotecido é obtido a partir de fibras naturais ou sintéticas, aglomeradas de forma 

aleatória e fixadas por calor a uma resina termoplástica, como polipropileno ou poliéster. No entanto, a 

sua função e seu uso são semelhantes aos de tecidos, contam com inúmeras cores e espessuras (Figura 

4), e são comercializadas como tecidos. 

  

Figuras 3: exemplo de máscara de NT  Figura 4: gama de cores de NT 

O material utilizado na fabricação das máscaras descartáveis deve ter uma gramatura[9] (espessura) 

acima de 30 a 40 gramas/m2 para atuar como uma barreira eficiente contra o novo coronavírus. 

Nota importante: como estamos falando de cuidado coletivo e atitudes responsáveis, o uso de máscaras 

com válvulas de ventilação de saída do ar expirado (“vents”) não são adequadas para o uso cotidiano, 

pois a válvula de ventilação pode permitir que gotículas e aerossóis atinjam outras pessoas, objetos e o 

ambiente. Este tipo de máscara não previne a transmissão de COVID-19 a outros, caso o usuário esteja 

contaminado, sintomático ou não. Portanto, elas não são protetivas e não são recomendadas por 

alguns órgãos de saúde, como por exemplo, o CDC americano [11]. 
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IV. Diretrizes gerais para uso, limpeza e descarte das máscaras 

As recomendações feitas pelo Ministério da Saúde[10] são de que cada pessoa tenha cerca de cinco 

máscaras para troca recorrente, a cada duas horas de uso ou, assim que estiver úmida ou suja, o que 

ocorre, principalmente, no uso por crianças. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada 

ou dividida com ninguém, nem mesmo da família.  

As orientações com o passo a passo do uso de máscaras estão descritas por todas as autoridades de 
saúde mencionadas. O site do Governo de SP[4] traz informações em texto e em quadros e em figuras 
detalhando as orientações no uso correto das máscaras. O site da FIOCRUZ[12] traz um texto provocativo: 
“Máscaras caseiras colorem rostos, mas não são enfeites. Veja como usá-las corretamente”, publicada 
em agosto. A instituição alerta para o uso e manuseio errado, que podem comprometer sua eficácia, 
apesar do elogio à forte adesão, o que tem “simbolizado um forte senso de coletividade em relação à 

pandemia de Covid-19”.  

Uso das máscaras: 

Do correto uso das máscaras depende a proteção ao coronavírus. Podemos resumir as orientações para 

o uso de máscaras, nos seguintes itens: 

- não compartilhe a máscara; ela é para uso individual; 

- máscara ajustada, seca e de materiais adequados é mais confortável[12]; 

- antes de sair de casa, verifique se a máscara cobre as regiões da boca e do nariz e leve um saco 

de plástico ou de papel, para fazer a troca corretamente; 

- a máscara deve ser utilizada por até duas horas seguidas, ou se ficar úmida; depois, é necessário 

trocar por outra limpa; 

- ao retirar ou trocar a máscara deve-se imediatamente, guardá-la em saco ou embrulhar em 

papel (que deverá também ser descartado em lixo sanitário); 

- ao retirar a máscara, utilizar as alças e lave as mãos com água e sabão, ou higienize-as com 

álcool gel, e 

- descartar em lixo sanitário, com tampa; nunca em lixeiras sem tampa, tanto nas vias e espaços 

públicos, como em casa, escritórios, ou estabelecimentos comerciais. 

Limpeza das máscaras: 

A melhor maneira para limpeza das Máscaras de Uso Não Profissional de tecido, é fazer uso de sabão ou 

detergente, da seguinte maneira: 

- fazer uma solução de sabão ou detergente e pouca água, para deixar a máscara de molho entre 

15-20 minutos;  

- lavar normalmente, desprezar a solução de molho, enxaguar bem e não torcer; 

- secar, se possível ao sol, e 

- guardar em saco limpo.  

As máscaras de tecido podem durar muitas lavagens, mas devem ser observadas as seguintes 

recomendações: 

- desgaste do tecido; 

- desgaste das alças (elástico ou cordão), e 

- esgarçamento do tecido. 

 



•Orientação sobre utilização e descarte de máscaras de uso não profissional, no contexto da COVID-19- 
Meio Ambiente e Sustentabilidade• 

_____________________________________________________________________________________ 

•Câmaras Ambientais CETESB•       •GT Produção e Consumo Sustentável para Indústria Têxtil•       Outubro 2020•
 8 

 
 

A PR 1002:2020, ABNT[9] lista uma série de atributos que devem ser observados, na continuidade de uso 

da máscara de uso não profissional, transcritas a seguir: 

a. Aspectos da máscara de proteção respiratória de uso não profissional 
- pontos de rompimento da costura; 

- furos ou rasgos; 

- deformação; 

- sinais de sujeira; 

- manchas de qualquer tipo; 

- bordas afiadas e rebarbas. 

b. Resistência à tração do conjunto de alças ou tiras 
- verificar a resistência à tração do conjunto de alças ou tiras, colocando e removendo a máscara de 

proteção respiratória de uso não profissional cinco vezes. Após esse processo, deve ser observado se 

houve: 

 ruptura de uma ou mais alças ou tiras; 

 desprendimento da costura; 

 perda da elasticidade, no caso da utilização de elástico. 

c. Aspectos da embalagem 
- a embalagem não pode conter: 

 furos ou rasgos; 

 sujeira interna; 

 sinais de umidade interna; 

 aberturas. 

Qualquer um desses processos é motivo para o descarte da máscara. 

Descarte das máscaras de uso não profissional: 

O descarte de máscaras de uso não profissional, incluindo máscaras descartáveis e máscaras não 

descartáveis, ao final da sua vida útil, devem ser descartadas em cestos de lixo sanitário com tampa e 

nunca em lixeiras abertas, como as das ruas ou de ambientes públicos (bares, escritórios, shoppings, 

supermercados, escolas ou estações de trem ou metrô). Lembrando que nunca devem ser descartadas 

junto a materiais recicláveis. Cuidado adicional deve existir para que a população não jogue essas 

máscaras no lixo do escritório ou cozinha, por exemplo, da mesma maneira que não descartariam lenços 

de papel ou papel higiênico nesses cestos. 

O correto descarte das máscaras de uso não profissional é importante, para evitar a contaminação de 
pessoas que eventualmente poderão entrar em contato com o artigo descartado. Nos locais de 
trabalho, escola, estabelecimentos comerciais, é recomendável que se embrulhe com o papel toalha ou 
papel higiênico, para a segurança dos trabalhadores responsáveis pela limpeza e coleta de lixo, antes de 
seu descarte no cesto de lixo sanitário.  

Se não houver cesto de lixo sanitário em seu caminho, guarde a máscara num saco (como o que levou a 

máscara para fazer a troca), feche e jogue a máscara ao chegar à sua casa ou local que possua banheiro. 
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