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 Mar de Plástico: uma das maiores problemáticas 

existentes da atualidade do nosso planeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No âmbito do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) e do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho), a 

Organização das Nações Unidas (ONU) abordou uma das maiores problemáticas existentes da atualidade do 

nosso planeta, a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis. Nos dias de hoje, este 

material contamina os continentes e oceanos e prejudica a vida marinha podendo vir a ter repercussões na 

saúde humana. A nível nacional, a Associação Portuguesa de Saúde Ambiental (APSAi), salientou ainda a 

necessidade e o quanto crucial é prevenir e agir contra a poluição dos mares e, ao mesmo tempo, reforçou que 

é da nossa responsabilidade atuar e adotar pequenos atos e práticas que podem assegurar um futuro mais 

promissor do planeta.  

O plástico é um componente orgânico de polímeros sintéticos, fabricados a partir do petróleo, que serve de 

matéria-prima para a produção de vários objetos, devido a 

possuir uma elevada durabilidade, grande versatilidade e fácil 

produção, contudo assume elevados riscos ambientais, sendo 

os oceanos vítimas deste produto. Na natureza demora, em 

média, entre 200 a 400 anos a desaparecer, tornando-se assim 

uma preocupação ambiental. Concomitantemente, a forma 

inconsequente da utilização de plástico por parte do Homem e 

a sua inadequada deposição tem permitido que este chegue 

aos rios e lagos, e consequentemente até ao mar. A situação é  
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Se as atuais tendências 

continuarem, em 2050 os 

nossos oceanos terão mais 

plástico que peixes. 

de tal forma grave que já existem “ilhas” de grandes dimensões no Oceano Pacífico, compostas por resíduos 

deste material. Estes resíduos, ao degradarem-se em pequenas partículas, irão ser confundidos com alimento 

por vários animais, como aves, peixes ou tartarugas. Este facto, tem sido alvo de inúmeras pesquisas, que 

revelam ter grande impacto no meio marinho, provocando a morte de milhares de animais ou, no caso de estes 

não morrerem, são inseridos em distintas cadeias alimentares, podendo também causar problemas ao nível da 

saúde humana. 

Em termos estatísticos, só em 2015 foram produzidos globalmente, cerca de 322 milhões de toneladas de 

plástico, sendo que a nível mundial são compradas 1 milhão de garrafas de plástico a cada minuto, utilizando 

17 milhões de barris de petróleo para a sua produção. 

Anualmente são também usados cerca de 500 bilhões de 

sacos de plástico descartáveis, com duração média de vida 

útil de 25 minutos. Só na última década foi produzido mais 

plástico do que em todo o século passado e, estima-se que 

pelo menos 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão 

parar aos mares anualmente.  

No que diz respeito aos impactos provocados por este material, estes são inúmeros e são sentidos em 

diferentes áreas. Na economia, pode conduzir a prejuízos relativamente a equipamentos de pesca e/ou 

aquacultura, podendo ainda vir a comprometer as praias e o turismo devido à diminuição do valor ambiental 

das zonas oceânicas afetadas. Ao mesmo tempo, o plástico pode funcionar como vetor de espécies invasoras 

(transporte de espécies para locais onde não ocorrem habitualmente), podendo ter consequências 

devastadoras a nível ambiental como a nível da saúde.  

Deste modo, torna-se de extrema importância tomar medidas urgentes, 

para travar este problema. O correto encaminhamento destes materiais 

para a reciclagem torna-se fundamental, para que se possa aproveitar 

o material para novos produtos, como também para evitar a deposição 

destes resíduos nos oceanos. Nos últimos anos, algumas medidas já 

têm sido implementadas, nomeadamente, a implementação de taxas 

nos sacos de plástico descartáveis nos supermercados/lojas que 

permitiram uma redução de 94% na sua venda, reduzindo de 12,5 

milhões de sacos vendidos em 2015 para 750 mil em 2017.  
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O apelo e sensibilização à reciclagem do plástico, têm sido cada vez maiores, o que permite: 

 Poupar nas matérias-primas utilizadas, principalmente as não renováveis como o petróleo; 

 Reduzir o consumo de energia; 

 Transformar produtos de vida curta (embalagens) em produtos de vida longa, dando-lhes outra 

utilidade; 

 Reduzir os encargos com a remoção e tratamento de RSU. 

 

Outras formas de reduzir a produção e utilização de produtos fabricados com plástico são: 

 Utilização de garrafas de aço inoxidável ou outros materiais similares; 

 Utilização de sacos reutilizáveis nas compras; 

 Utilização de recipientes de vidro no acondicionamento de alimentos; 

 Utilização de talheres de inox ou bambu; 

 Realização da reciclagem deste material. 

 

Folheto informativo (frente) 

Folheto informativo (verso) 

 

 

 

 

Miguel Rodrigues, Ricardo Dias e Sofia Rego, Estagiários de Saúde Ambiental, em estágio na USP Porto Oriental 
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