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Neste tópico vas aprender como 
deixar uma Pegada Plástica 
Positiva. Vamos mostrar-te como 
reduzir a poluição de plásticos e a 
criar menos lixo plástico.

Em vez de deixares um trilho de lixo 
plástico onde quer que vás, vais 
passar a deixar os lugares por onde 
passas mais limpos, saudáveis e 
felizes! 

Este é o teu Desafio de Campeão da 
Volvo Ocean Race pelo Mar! Deixa o 
teu lar e os lugares por onde passas 
mais limpos e fala aos teus amigos 
na importância de reduzir a poluição 
de plásticos nos oceanos. Ajuda-nos 
a salvar o habitat do Wisdom!

Ainda não conheces  
esta  corrida? 

A Minha Pegada 
Plástica Positiva

Aprende mais sobre a 
poluição de plásticos 

nos oceanos no 
Tópico 2 e calcula a 

tua pegada plástica no 
Tópico 3.

Fica a saber mais sobre a Volvo 
Ocean Race no Tópico 1.
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A Volvo Ocean Race nunca se esquece 
dos três Rs: nas cidades onde os barcos 
fazem escala usa-se o mínimo de plástico 
possível. Em cada marina de passagem, 
há um contentor especial no meio do mar 
que apanha o lixo e que ajuda a manter a 
água limpa. As equipas também ajudam, 
reduzindo a sua pegada plástica tanto 
quanto possível.

Recuperar!

Recuperar
significa recolher os plásticos 

do oceano, ou de qualquer 
outro lugar, de modo a que 

estes possam ser reutilizados, 
reciclados ou superciclados!

Os marinheiros Frederico Melo e Dee Caffari, do Turn the Tide on Plastic, participaram numa ação  
de limpeza das praias em Portugal! Foto: Beau Outteridge Productions

É certo que não podemos deixar de usar plásticos no nosso dia-a-dia, mas 
podemos sempre REUTILIZÁ-LOS e RECICLÁ-LOS. E podemos fazer 

ainda mais se nos lembrarmos de uma outra palavra que também começa 
por R: RECUPERAR. Ou seja, se vires plásticos abandonados, podes 
RECUPERÁ-LOS! Ao recuperar o plástico, evitas poluir os oceanos.
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Damian Foxall é marinheiro e faz parte da equipa Vestas 11th Hour Racing. O Damian 
quer criar uma Pegada Plástica Positiva reduzindo o uso de plástico de toda a equipa. 

Juntos, vão seguir a filosofia dos três Rs e participar em várias limpezas de praia. 
Vão também sensibilizar as pessoas de todas as cidades por onde passarem para a 

importância de salvar o planeta e de reduzir a poluição de plásticos no oceano!

Foto: Atila Madrona/Volvo Ocean Race

Queres juntar-te ao 
Damian e à equipa 
Vestas 11th Hour no 
desafio da Pegada 
Plástica Positiva?

Todos a bordo!

Começa já a reduzir a tua pegada plástica: não uses 
estes produtos em plástico!

Palhinhas

Alimentos em 
saquetas de 

plásticos

Sacos de plástico

Embalagens em esferovite de 
restaurantes de fast food e de take away

Talheres em plástico

Garrafas de plástico

Copos de plástico
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EVAPORAÇÃO

PRECIPITAÇÃO CONDENSAÇÃO

Os ciclos e círculos da natureza 

Alguém tem um contentor de 
compostagem em casa? Os 

contentores de compostagem 
servem para deitar fora os resíduos 

alimentares. Porque é que a 
compostagem é como um círculo? 

Lembras-te do ciclo da água que 
aprendeste no Tópico 2? É verdade 
que é um círculo: a água sobre do 
oceano e dos lagos para as nuvens, 
volta a descer através da chuva e 
corre das montanhas e dos rios 
de volta para o mar. Este processo 
natural é um ciclo e é também 
circular: permite que a água esteja 
sempre em movimento, para 
sempre!
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Formas de pensar lineares!

MATÉRIAS 
PRIMAS

FABRICAR USAR DEITAR FORA

Quando se fabricam e usam coisas (produtos) 
a tendência é a deitá-las fora depois de serem 
usadas. Os materiais, como os plásticos, que 
se deitam fora destroem o nosso planeta, o 
habitat do Wisdom… e o nosso também. Em 
vez de ser um círculo, este processo mais 
parece uma linha.

Para fazer plástico, usa-se petróleo. 
Se deitarmos fora o plástico depois 
de o utilizar, é preciso usar mais 
petróleo para fabricar mais plástico. 

Não seria melhor se recuperássemos 
o plástico e se o reciclássemos para 
fazer novos produtos? Pouparíamos 
petróleo e diminuiríamos a poluição. 
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ECONOMIA
CIRCULAR

RECICLAR

USAR

REC
U
PER
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As empresas também podem criar 
círculos: quando fabricam um novo objeto, 
podem assegurar-se de que todos os 
materiais PODEM ser reciclados! Ou seja, 
que os materiais podem ser recuperados, 
reciclados e transformados em novos 
objetos, que podemos voltar a utilizar. Se 
for assim, o processo de fabrico passa a 
ser um fluxo circular!

Então, os fabricantes podem trabalhar 
de forma circular, e nós também 
podemos ajudar, ao utilizar os produtos 
de forma circular, ou seja, reciclando-os! 

Os círculos da natureza, como o ciclo 
da água, mostram-nos o quanto é 
importante cuidar do nosso planeta e 
acabar com a poluição dos oceanos!

Grandes passos 

Há que aprender com os círculos da 
natureza, como o ciclo da água e da 

compostagem!

Qual a solução?

Podes fazer os teus próprio minicírculos 
em casa, assegurando-te de que reutilizas 
ou reciclas todos os teus objetos em 
plástico.

Pequenos passos 
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FABRICAR

UTILIZAR

REUTILIZ
AR/

RE
CI
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A

R

em como é que 
os objetos são 

fabricados
e utilizados

PENSA 

RECUPERAR

As redes de pesca 
velhas que andam 

a flutuar no oceano 
são chamadas de 

“redes fantasma” e 
constituem 10% da 

poluição de plásticos 
no mar .a

O marinheiro Desjoyeaux da equipa MAPFRE a recolher uma rede de pesca do mar! Foto Francisco Vignale 
MAPFRE/Volvo Ocean Race

Cada vez mais as pessoas estão a usar a 
ideia dos círculos para criar novas coisas. 
Sabias que há quem faça objetos súper 
fixes a partir das redes de pesca velhas? 
Skates , ténis, meias e até tapetes! Por 
exemplo, os marinheiros da Volvo Ocean 
Race usam óculos de sol feitos a partir 
de redes de pesca recuperadas. Se não 

recuperarmos e reutilizarmos estas redes, 
elas ficam a flutuar no oceano, tornando-
se “redes fantasma” – e os peixes podem 
acidentalmente ficar (“presos”) nelas 
quando nadam!

Os círculos estão a ganhar popularidade! 
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Tartaruga feita com lixo plástico na Cidade do Cabo, na África do Sul, para sensibilizar as pessoas para o 
problema de poluição de plásticos no oceano. Foto: Jeff Ayliffe | Volvo Ocean Race

As pessoas do mundo inteiro começam a aperceber-se de 
que o estilo de vida circular faz mais sentido por diversas 
razões, inclusive porque ajuda a erradicar a poluição de 

plásticos no oceano, para além de salvar o nosso planeta!

Consegues pensar em algo 
que gostasses de inventar 

com os plásticos que 
poluem o oceano?



10

Tudo depende de nós! 
Pequenos passos que 

fazem toda a diferença

Muitas vezes perguntam- me 
como é que uma só pessoa 
pode ter impacto num 
problema tão grande como 
este. A verdade é que, se 
juntarmos as ações de cada 
um de nós, podemos mover 
montanhas! Manter o oceano 
limpo e cuidar do planeta 
depende de todos. Tudo passa 
por pequenas ações, como 
deixar de usar palhinhas e 
garrafas de plástico.

Mark Towill da equipa Vestas 11th Hour 
Racing, Realizador e Marinheiro

“
“

A filosofia dos círculos pode ser muito útil 
para as grandes empresas e fábricas, mas 
não só. Podemos também utilizá-la nas 
nossas casas, na escola… em todo o lado!

Há várias formas de reutilizar os plásticos, 
de modo a que não vão parar à lixeira 
depois de terem sido usados uma única 
vez. O Tópico 3 dá-te várias ideias – podes 
voltar a lê-las se não te lembras de todas!

Mark Towill. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race

Programa Educativo • TÓPICO 4
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Isto quer dizer que a tua pegada plástica 
tem que diminuir, mas TAMBÉM que 
deves tomar algumas medidas: limpar, 
reutilizar, reciclar, recuperar e falar nos três 
Rs a todos os teus amigos!

Em vez de deixares um trilho de plástico 
onde quer que vás… vais deixar os 
lugares por onde passas limpinhos, 
saudáveis e felizes! Graças a esta nova 

forma de pensar, vais tornar-te num 
Campeão do Mar da Volvo Ocean Race.
Promete que vais cuidar do habitat do 
Wisdom na Ficha 3. Não te esqueças de 
completar todas as fichas do Wisdom 
e de terminar os Desafios de Campeão 
para ganhares o teu último distintivo e o 
diploma de Campeão do Mar da Volvo 
Ocean Race.

Queres tornar a tua Pegada 
Plástica Positiva ao usar a 
filosofia dos círculos? 

Sê um Campeão do Mar!
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Palavras interessantes
Impacto: algo que tem uma grande influência ou um efeito visível (como na redução da 
poluição de plásticos no oceano)

Linear: uma forma errada de agir, em que fabricamos coisas, utilizamo-las uma única 
vez e depois deitamo-las fora

Positivo: algo bom, que torna o mundo melhor

Pegada Plástica Positiva: quando alguém passa a usar menos objetos de plástico e 
participa em ações para reduzir, reutilizar e reciclar plásticos, de forma a que os lugares 
por onde passa fiquem mais limpos

Recuperar: apanhar alguma coisa que foi deitada fora, neste caso objetos de plástico

Superciclar: reutilizar uma coisa e torná-la em algo de maior valor. No caso do plástico, 
podemos transformá-lo em roupas ou em combustível

Referências 

a http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html

Este programa educativo foi criado por Lucy Hunt, bióloga marinha e defensora da causa dos oceanos

Design de wearesmall.es


