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O que é a poluição de
plástico nos oceanos?

O plástico está a matar os nossos
oceanos - e precisamos da sua
ajuda para resolver a situação.
Todos precisamos de fazer
mudanças na forma como usamos
plástico, começando agora.

www.volvooceanrace.com
/education
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Clica aqui para
saberes mais!

71%

d

Sabes alguma coisa sobre
a melhor competição que
está a decorrer este ano?
Se ainda não ouviste falar
da Volvo Ocean Race
Consulta o tópico 1.
O que é a Volvo Ocean
Race? Descobre como é
competir numa das provas
desportivas mais extremas
do mundo.
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Esta situação afeta tanto os
humanos como a vida marinha.
Os oceanos fornecem-nos
o ar que respiramos e a água
que bebemos. O problema
é de importância vital.
Algumas pessoas chamam
aos oceanos o coração azul
do nosso planeta. Isso ocorre
porque, sem os oceanos, não
podemos viver no planeta Terra!

O que mais
gostas nos
oceanos?

Vamos mergulhar profundamente
nos oceanos!
Estás pronto para explorar?
Queres ser um
Explorador? Só uma
parte muito pequena
dos oceanos foi
explorada. Se calhar
podes ajudar!

Respira fundo!
Mais de metade
do oxigénio
que respiramos
provém dos
oceanos.!a

Como é que os oceanos permitem que vivamos no planeta
Terra?
Imagina! Graças ao ciclo
da água, a água que bebes
hoje é a mesma que os
dinossauros bebiam há
muitos milhões de anos.

1. Os oceanos dão-nos mais de metade do ar que

respiramos! O ar é produzido por pequenas plantas
que flutuam nos oceanos.

2. Os oceanos controlam o nosso clima absorvendo o

calor do sol, movendo-o ao redor do globo através das
correntes oceânicas.

3. Os oceanos também são o principal motor do ciclo
da água, o que nos dá água fresca para beber!!

PRECIPITAÇÃO
CONDENSAÇÃO

EVAPORAÇÃO
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Os oceanos e os humanos estão ligados em todos os sentidos. Os oceanos fornecem-nos:

O ar que respiramos

Grandes ideias de design

Comida

Medicamentos

A água que
bebemos, através
do ciclo da água

Energia eólica
e das marés

Desportos
e outras
atividades

Saúde e bem-estar
Um local de trabalho e
uma forma de vida

Comércio com outros países de todo o mundo

Sabias que os oceanos eram tão importantes para nós?
Acha que precisamos cuidar dos oceanos?
Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar a manter
os oceanos limpos e saudáveis. Se completares as fichas de
trabalho do Wisdom e aceitares os Desafios dos Campeões
no final de cada uma delas, podes ser um Campeão da Volvo
Ocean Race dos mares
Todas as pequenas coisas que fazemos ajudam e, trabalhando
em conjunto, podemos fazer grandes mudanças para melhorar
e ajudar a mudar a maré da poluição do plástico.
4

Mudar a maré do plástico

o que significa?

Um homem recolhe plástico e outros materiais recicláveis do lixo
que se encontra nas águas da baía de Manila. Foto: REUTERS

Hoje em dia, um dos maiores problemas que os
oceanos enfrentam é a quantidade de plástico
que está a ser despejado no mar. Nós usamos
muito plástico! Garrafas de plástico, sacos de
plástico, recipientes de plástico, telefones de
plástico, brinquedos de plástico, palhinhas, apenas
para citar alguns.O plástico é definitivamente útil,
mas o plástico descartável prejudica os oceanos.
Precisamos de mudar os nossos hábitos.

A cada minuto o equivalente a um
camião carregado de plástico é
despejado nos oceanos!b

Lembras-te o
que nos dão os
oceanos?

Muito plástico está a acabar nos
oceanos e nas nossas praias. Animais
como o Wisdom, o albatroz que é a
nossa mascote, estão a ficar doentes
ou até a morrer por causa da poluição
de plástico nos oceanos.
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O que é
o plástico?
Sabias que o plástico nem sempre existiu no planeta
Terra? É um material feito pelo homem. O plástico é um
material usado para muitas coisas diferentes. O plástico
é feito a partir de óleo que é extraído do solo e pode
ser construído das mais variadas formas, de escovas de
dentes e brinquedos até turbinas eólicas e aviões!

O que é bom
no plástico?
O plástico mudou a forma como vivemos
hoje. Olha à tua volta e observa todas as
coisas que são feitas de plástico - canetas, computadores, telemóveis, utensílios
de cozinha e muitos brinquedos para
crianças, bem como material plástico especializado para fazer coisas como barcos
e aviões muito rápidos

O plástico também ajuda a salvar vidas!
Houve muitas melhorias com equipamentos
médicos feitos de plástico, mesmo a
cirurgia cardíaca pode envolver a colocação
de peças de plástico no coração para
ajudar a manter as pessoas vivas!
6

Parece muito bom,
certo? Então, qual é o
problema do plástico?
O problema é a quantidade de plástico
que usamos, os tipos de plástico que
usamos e o que fazemos com esse plástico depois de ter sido usado.
Quando usamos muito plástico, isso
leva-nos a um círculo vicioso de poluição
de plástico que agora está a sufocar os
nossos oceanos.

Todos os plásticos
fabricados até hoje
continuam na Terra.c

Não Basta reciclar?
Não. A reciclagem é parte da resposta e uma boa ideia se devemos usar plástico,
mas não é a resposta completa ao nosso problema do plástico.
Nem todo o plástico pode ser reciclado e apenas uma quantidade muito pequena
de plástico é realmente reciclada de forma adequada em todo o mundo!

O que acontece ao plástico que não é
reciclado?
O plástico pode levar mais de 100 anos para se
desintegrar em pequenas partículas chamadas de micro
plásticos. Estes micro plásticos ficarão nos oceanos para
sempre!

Há mais
micropartículas
de plástico nos
oceanos do
que estrelas no
universo!d

Se todos não fizermos algo sobre o plástico nos oceanos
e a quantidade de plástico que usamos, quando fores
adulto haverá mais plástico do que peixe nos oceanos!

Foto: Ian Roman/Volvo Ocean Race
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Como é que o plástico
chega aos oceanos?
Aqui estão algumas das principais formas como o plástico aparece nos oceanos:

Pessoas que deixam plástico quando vão à praia
Pequenos pedaços de
tecido de plástico que
saem da roupa de todas
as vezes que são lavados.
Acabam em água suja e,
eventualmente, são levados
para os oceanos

Quando chove, o lixo
é arrastado para os
rios e é levado para os
oceanos

Micro plásticos dos
cosméticos que
escoam de lavatórios e
casas de banhos

2.
Artigos de higiene
pessoal, produtos
sanitários, e até
brinquedos de crianças
que vão sanita abaixo

4
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Lixo que voa com o vento de
aterros sanitários

Plástico atirado ou perdido no mar
por navios.
Barcos que perdem ou atiram fora
artes e redes de pesca - redes
fantasma

Pequenos

mas
mortais!

5

mm

Os micro plásticos são pequenos pedaços
de plástico (com menos de 5 mm). Podem
ser encontrados em produtos como esponjas para o corpo e rosto e até mesmo na sua
pasta de dentes!
Essas mini pérolas de plástico vão para o
esgoto e acabam nos oceanos. Animais
como zooplâncton, camarão e peixe acabam
por comê-los! Isso é realmente perigoso para
os animais, pois os micro plásticos contêm
substâncias químicas nocivas!
Se os peixes comerem esses micro plásticos,
o plástico estará na nossa rede alimentar;
quem é que vai comer esse peixe?

Gostamos de Ciências
Três barcos da frota da Volvo
Ocean Race estão equipados
com micro sensores
especiais de plástico.
Graças a eles poderemos
aprender muito mais sobre
o nível da poluição do
plástico nalgumas partes dos
oceanos.

Alguns esfoliantes faciais
e corporais podem conter
uma grande quantidade
de micro partículas de
plástico!e

Humano
Camarão

Peixe
Zooplâncton
Microplásticos
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Top10
de lixo

encontrado nas praias!

Os dez tipos de lixo mais encontrados nas praias
pela Ocean Conservancy em 2016 foram:

1. Beatas
(contém plástico)

2. Garrafas de

3. Tampas de

6. Tampas

7. Palhinhas

8. Garrafas

plásticas

plástico

de plástico

garrafas
de plástico

de vidrio

A partir das limpezas das praias pode perceberse que a maior fonte de poluição dos oceanos
é o plástico e, sobretudo, PLÁSTICO
DESCARTÁVEL – produtos que utilizamos uma
vez e são deitados fora!

Que objeto
de plástico
descartável
utilizas mais?
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No tópico 3, vais
descobrir por que
precisamos de
reduzir o uso de
plástico e como
podemos ajudar
a combater a
poluição de plástico
nos oceanos.

4. Embrulhos
de alimentos

9. Outros tipos
de sacos de
plástico

5. Sacos
de plástico

10. Caixas

de takeaway

Mais de 500 milhões
de palhinhas
descartáveis são
utilizadas diariamente
nos Estados Unidos.
São as suficientes para
encher 127 autocarros
escolares!F

CA
RE

À medida que cresce
a poluição de plástico
nos oceanos, cria muitos
problemas à vida marinha e
aos seres humanos.

O
ÇÃ
LA

A contaminação de plástico
dos oceanos é perigosa para
animais e seres humanos.

TU
PI

Quais as repercussões da
poluição de plástico nos
oceanos?

A contaminação do
plástico dos oceanos
afeta mais de 600
espécies diferentes de
animais.g

Os oceanos estão a sofrer com a poluição do plástico, as
nossas praias estão cheias de lixo, os animais estão a morrer
e o plástico tóxico está a atingir-nos através da nossa rede
alimentar!
Em 2050, haverá mais plástico do que o peixe nos oceanos,
se continuarmos a utilizar plástico, como fazemos agora. Saiba
como reduzir o uso de plástico no Tópico 3 e como ajudar a
parar o problema da poluição do plástico nos oceanos.

Queres ajudar o Wisdom e os seus
amigos dos oceanos e mudar a maré
do plástico?
Ajuda a salvar os oceanos! O Tópico
3 tem informações sobre como podes
ajudar o Wisdom e os seus amigos
dos oceanos. No próximo tópico,
encontrarás muitas dicas para começar
o caminho para reduzir a poluição do
plástico nos oceanos!
Mantém o bom trabalho completando
as Fichas de Trabalho do Wisdom.
Aceita o Champions Challenge e
torna-te um campeão da Volvo Ocean
Race para o mar e ajude a mudar a
maré da poluição plástica!

Plástico
para o jantar?

NÃO
OBRIGADO!
Para saber mais e acompanhar
a Volvo Ocean Race
www.volvooceanrace.com/
education
Ou consulta www.cleanseas.org
para saber mais sobre a Clean
Seas Campaign das Nações
Unidas
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Palavras interessantes
Fitoplâncton: pequenas plantas microscópicas que
vivem no mar
Microscópico: muito pequeno, muitas vezes apenas
capaz de ver ao microscópio
Plástico descartável: plástico que é projetado para ser
usado apenas uma vez, e. palhinha de plástico
Tóxico: prejudicial e venenoso para a saúde humana e
animal

REFERÊNCIAS
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b) https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by2050-warns-ellen-macarthur
c) The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. Ellen MacCarthur
Foundation. January 2016
d) www.cleanseas.org
e) https://www.5gyres.org/microbeads/
f) http://ecocycle.org/bestrawfree
g) http://www.cleanseas.org/get-informed

Este programa educativo foi criado pela bióloga marinha e defensora dos oceanos Lucy Hunt
Ilustrações e design de wearesmall.es
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