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RESUMO:  

 

 O plástico é uma solução viável para diversos fins e sem dúvida é um dos produtos mais 

utilizados em todo mundo. Entretanto, o descarte incorreto deste material tem gerado um 

dos maiores problemas ambientais da atualidade. com uma decomposição lenta, os 

plásticos vão se quebrando em pequenos pedaços e formando pequenas partículas 

denominadas de microplásticos. Estes, por sua vez, são ingeridos por animais filtradores e 

outros pequenos organismos e acabam sendo incorporados nas cadeias alimentares dos 

ambientes aquáticos, magnificando suas concentrações ao longo das cadeias tróficas. Um 

dos microplásticos gerados são provenientes de tecidos de poliéster, um tipo de plástico, 

que gera microplásticos fibrosos que são os a todas as lavagens para os reservatórios. 

Assim, este trabalho teve como objetivo a elaboração de um mecanismo que fosse 

autônomo , de baixo custo e que fosse capaz de retirar os microplásticos dos ambientes 

aquáticos. Para tal foram impressas, em impressora 3D, um tipo de roldana, de diferentes 

tamanhos que ao girar, se enroscaram nestes plásticos, fazendo a retirada destes materiais 

de ambientes aquáticos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os microplásticos na água 

têm se tornado um grande problema ambiental e têm gerado debates sobre os impactos à 

saúde humana. A OMS afirma que somente a redução na poluição com plástico e o 

tratamento adequado da água podem minimizar o problema. Os microplásticos são 

pequenos resíduos que vêm dos mais diversos produtos de plástico. Eles podem ser de 

vários tamanhos, muitas vezes tão pequenos que podem ser invisíveis a olho nu, mas um 

dos principais poluentes da água nos rios e oceanos. 

Que o plástico é um elemento importante no nosso cotidiano todo mundo sabe, utilizado em 

diversos produtos, se tornando um dos elementos mais versáteis dos tempos modernos. 

São encontrados em celulares, roupas, computadores, embalagens de alimentos, potes de 

cosméticos, seringas médicas, equipamentos de engenharia, embalagens de remédios, 

sinalizadores de trânsito, enfeites, glitter, entre diversos outros produtos. 

Estudos recentes demonstram que há microplásticos no ar que respiramos, em alimentos 

como o sal ou a cerveja e até na água que bebemos: cerca de 83% da água de torneira do 

mundo está contaminada com microplásticos.  

Nos oceanos, os microplásticos têm a capacidade de absorver substâncias tóxicas, como 

pesticidas, metais pesados e outros tipos de poluentes orgânicos persistentes (POPs). Os 

POPs, por sua vez, permanecem por muito tempo no ambiente e quando ingeridos, 

conseguem se fixar na gordura, sangue e fluidos corporais de animais e humanos. Essas 

substâncias estão diretamente relacionadas às disfunções hormonais, neurológicas, 

reprodutivas e imunológicas dos seres vivos. Os animais e plânctons que vivem nos 

oceanos acabam se alimentando desses plásticos contaminados e propagam a intoxicação 

ao serem ingeridos por peixes maiores. Ao final da cadeia alimentar, quando o ser humano 

se alimenta dos peixes, também acaba ingerindo os plásticos e os poluentes. Assim, toda 

essa contaminação, além de gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar, é extremamente 

prejudicial a todos nós, humanos e animais. 

 

OBJETIVO  

 



 
O objetivo do presente trabalho foi criar um mecanismo que fosse capaz, de forma 

autônoma, de realizar a retirada de microplásticos fibrosos, provenientes principalmente  de 

tecidos de poliéster, de ambientes aquáticos e, ainda, que tivesse baixo custo e fosse de 

fácil manipulação. 

 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A partir de 2001, após a descoberta de microplásticos no ambiente de água doce, diversos 

estudos têm sido feitos para determinar o impacto dessas partículas no meio aquático. 

  O impacto ambiental mais comum está relacionado com a ingestão do microplástico por 

animais aquáticos, o que pode levá-los à asfixia. Quando não causa asfixia, a ingestão 

desses plásticos leva a lesões em órgãos internos e ao bloqueio do trato gastrointestinal. 

     Além dos danos físicos, os microplásticos podem causar danos tóxicos aos seres vivos. 

Isso ocorre porque esses plásticos, por conta do seu tamanho, apresentam uma grande 

capacidade de absorção de compostos de alta toxicidade, como metais pesados (mercúrio, 

cádmio, etc). 

      A partir disso questionou-se se seria possível criar um mecanismo eficiente para retirada 

de microplásticos, principalmente daqueles provenientes de tecidos, com aspecto fibroso, 

que fosse eficiente, de baixo custo e capaz de operar de forma autônoma? 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para a realização do presente trabalho, foi inicialmente pesquisado diversos 

mecanismos que se propunham a fazer a retirada dos microplásticos de ambientes 

aquáticos, além disso foi realizado uma pesquisa bibliográfica, em sites e revistas 

especializadas, sobre os principais tipos de microplásticos produzidos e encontrados nos 

ambientes aquáticos.  

A partir disso foram produzidos diversos desenhos de protótipos iniciais para a 

retirada de microplásticos fibrosos de ambientes aquáticos. A partir dos desenhos foram 



 
criadas, em impressora 3D, diversas roldanas de tamanhos diferentes, que serão acopladas 

em um motor para realizar a rotação das mesmas. estas roldanas serão acopladas a um 

sistema que atuará como uma pequena “embarcação’, que conduzirá o sistema na 

superfície de ambientes aquáticos, se enroscando e coletando microplásticos de diversos 

tipos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na foto 1 estão demonstrados os desenhos feitos no programa tinkercad, das roldanas que 

serão utilizadas na fabricação do protótipo de retirada de microplásticos de ambientes 

aquáticos, estas roldanas serão impressas em um impressora 3D. 

 

 

 

FIGURA 1: ROLDANA DO PROTÓTIPO FEITA NO TINKERCAD Fonte: Autor, 2021. 

 

Na figura 2 e 3, as roldanas demonstradas na figura 1 foram projetadas de tamanhos 

diferentes e entrarão em um eixo único, Cada um destes elementos serão impressos em 



 
duplicatas em impressora 3D,  para a montagem do protótipo de retirada dos microplásticos 

de ambientes aquáticos. As roldanas serão colocadas lado a lado criando um mecanismo 

em espiral conforme a imagem 2.  

 

 

FIGURA 2: ROLDANAS DO PROTÓTIPO FEITO NO TINKERCAD VISTA DE 

OUTRO ÂNGULO. FONTE: Autor, 2021 

 

 



 

FIGURA 3: ROLDANAS DO PROTÓTIPO FEITO NO TINKERCAD VISTA DE OUTRO 

ÂNGULO. FONTE: Autor, 2021 

 



 

 

FIGURA 4: ROLDANAS DO PROTÓTIPO FEITO NO TINKERCAD VISTA DE OUTRO 

ÂNGULO. Fonte: autor, 2021 

 

 

Nas figuras 5 e 6 estão demonstradas a base que foi montada para o acoplamento 

do sistema de roldanas.  A ideia é que essa base seja flutuante e que possua um eixo central 

que será ligado a um motor movido a energia solar que fará as roldanas girar e 

consequentemente recolher os plásticos fibrosos encontrados nos ambientes aquáticos. 

 



 

 

FIGURA5: Canos utilizado para fazer a base do prototipo da embarcação. Fonte: Autor, 

2021 



 

 

FIGURA 6 - Base retangular do protótipo com 20cm de largura e 40 de comprimento. Fonte: 

Autor 



 

 

FIGURA 7 - Roldana impressa com 5cm de largura e 2 de altura. Fonte: autor, 2021. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mecanismo para retirada do plástico ainda está em montagem, entretanto em 

alguns testes realizados as roldanas se demonstraram eficientes para a retirada dos 

microplásticos de ambientes aquáticos controlados. Acredita-se que o mecanismo, assim 

que estiver pronto, poderá ser utilizado com bastante eficiência para o fim ao que se propôs.  
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