
O Plástico no Mar 

O Problema 
 Cerca de oito milhões de toneladas de plástico entram no oceano, além dos 150 

milhões de toneladas que circulam atualmente no mar. 
 
 Nestes últimos anos, o plástico tem ameaçado espécies marinhas e os 

humanos. 
 
O Que a Ciência Tem Feito 
 Uma Universidade do Reino Unido criou uma enzima, intitulada de PETase, 

capaz de decompor politereftalato de etileno, o mesmo plástico usado em 
garrafas. Esta nova técnica poderá «abrir um novo caminho» para se fazer uma 
reciclagem rápida e de baixo custo para compostos artificiais. 

 
 Em Portugal, há também um projeto inovador criado por três jovens de Cascais 

que pretende eliminar as palhinhas de plástico: palhinhas de papel. 
 

Oceanário de Lisboa 
 A principal missão do Oceanário de Lisboa é contribuir para elevar a literacia dos 

oceanos, em Portugal, ou seja aumentar o conhecimento dos oceanos e a 
vontade de contribuir para a sua conservação. 
 

 Lá ficamos a saber factos importantes como: 

- 97% do nosso país é mar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Numa praia portuguesa foram apanhados 4000 cotonetes numa só hora; 

- No mundo são usadas mais de 300 milhões de palhinhas de plástico por dia; 

- 1 milhão de aves marinhas e 100 000 mamíferos e tartarugas marinhas 
morrem anualmente devido a plásticos. 

 



Vamos Todos Reduzir o Consumo de Plástico 

 Dizer NÃO aos descartáveis: palhinhas, copos, pratos e talheres. Agora há 
soluções em bambu, inox ou outros materiais ecológicos; 

 
 Fazer compras de supermercado com sacos reutilizáveis; 

 

 Utilizar produtos de higiene sem embalagem ou com o mínimo possível 
(desodorizantes, champôs e sabonetes sólidos, por exemplo); 

 

 Usar uma garrafa de água ecológica reutilizável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Apesar do plástico ser um material útil, duradouro e versátil e de contribuir em 

muitos aspetos para o nosso bem-estar, o seu uso descontrolado tem impacto 
negativo no planeta e no Homem e não podemos ignorá-lo. 
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O Plástico e a Vida 
 
 

    O plástico é um grande problema para os seres vivos e para o ambiente. Hoje vamos 

enumerar as consequências e os benefícios  que nos trouxe o plástico.  

    Vamos começar pelos benefícios. O facto de ser mais leve que outros materiais, como o 

metal. 

    Vocês já devem ter reparado, o plástico está presente em diversos produtos, desde 

eletrónicos a móveis. O plástico foi um dos materiais que mais inovou em vários segmentos, 

resultando em maior qualidade de vida para as pessoas. 

    Como vimos, a descoberta do plástico foi um marco importante na qualidade de vida, mas a 

sua produção em excesso foi catastrófica para o meio ambiente.  

    Vamos falar das consequências. 

    Os plásticos afetam o nosso planeta em muitos aspetos. Um problema é o de serem 

queimados ao ar livre, que leva à poluição do ar. Além disso, quando os animais ou os seres 

humanos inalam o ar, pode afetar o seu bem-estar geral e causar distúrbios respiratórios. Este 

e outros problemas podem ser evitados tomando precauções. 

    Todos devemos reutilizar o plástico para reduzir a sua produção. Para reduzir os problemas 

do plástico podemos reciclar, reutilizar e reduzir. Todos devemos fazer os possíveis para ajudar 

o nosso planeta. 
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O plástico e o impacto no meio ambiente 

 

Hoje vamos apresentar 

um trabalho, sobre o plástico e o 

seu impacto no meio ambiente, 

sendo que é um grave problema 

no mundo e da responsabilidade 

de todos nós. Diariamente 

usamos objetos essenciais e não 

nos apercebemos que quase 

tudo tem plástico, por exemplo: escovas de dentes, garrafas, computadores, 

brinquedos, roupas… coisas simples que utilizamos no dia-dia, mas que são muito 

prejudiciais para o meio ambiente. 

Os plásticos são derivados do petróleo, o seu processo dá-se em refinarias e 

dividem-se em 2 grandes grupos: Termoplásticos (os mais moles como por exemplos 

embalagens de bolachas), e os termórrigídos (como por exemplo, utensílios de cozinha, 

peças de televisores entre outros).Os plásticos são materiais orgânicos muito flexíveis, 

facilmente transformáveis mediante a utilização de calor e pressão servindo de matéria-

prima para a fabricação de vários objetos entre eles: vasos, mochilas, toalhas, 

embalagens, cortinas, bijuterias, peças de carros, roupas, sapatos etc.. É usado em 

diversas áreas industriais (construção civil, eletrônica, embalagens, móveis, etc.), 

substituindo o metal, vidro, cerâmica, madeira e papel devido a algumas vantagens, 

como facilidade de transporte e de processamento, o menor consumo de energia e a 

grande durabilidade.  

Vamos analisar os problemas graves e os impactos sociais e ambientais causados 

pelo uso excessivo do plástico:  

O plástico é extremamente difícil de se decompor por isso pode demorar mais 

de 100 anos na sua degradação e assim forma um grande volume de lixo, ocupando um 

grande espaço no meio ambiente! Por exemplo, sabiam que as máscaras cirúrgicas, que 

hoje em dia todos usamos e todo o material descartável, podem demorar até 400 anos 

a desfazer-se? 



 Além disso, quando o plástico entra nos oceanos, transforma-se em pequenas 

partículas plásticas, os chamados microplásticos, que acabam por entrar na cadeia 

alimentar dos animais, muitas das vezes causando-lhes a sua morte, pois confundem-

nos com comida ou ficam presos neles para sempre. Seguidamente nós ao consumirmos 

o peixe, acabamos por comer plástico também! 

 

 

A indústria do plástico não trouxe só lixo ao oceano e poluição, há também algumas 

coisas boas, por exemplo, o plástico trouxe uma certa economia ao meio ambiente na 

indústria automobilística. Os carros antigos contavam com muitos equipamentos 

metálicos, pesadíssimos, com o uso dos materiais plásticos, os carros ficaram mais leves 

e o custo do combustível mais acessível. Contudo os malefícios superam os benefícios.  

Para diminuir o impacto do plástico no meio 

ambiente devemos cada vez mais utilizar a 

reciclagem e cumprir as regras dos 3r’s (Reduzir, 

reutilizar e reciclar). Já todos repararamos, por 

exemplo, nos supermercados, que se tem  incentivado a que as pessoas usem sacas 

reutilizáveis e não as de plástico. Aos poucos as mentalidades estão a mudar e sempre 

que possamos devemos substituir o plástico por papel. Nas últimas décadas, a sociedade 

tomou consciência da importância de reciclar e de não abandonar as embalagens em 

ambientes naturais. 

Conscientes do enorme desafio para o meio ambiente, várias nações e governos 

começam agora a tomar medidas concretas.  

 

Num mundo que produz milhares de toneladas de plásticos por semana, a luta 

contra a poluição do ambiente e dos oceanos deve ser uma responsabilidade de todos 

nós. 
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