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O que é a poluição de
plástico nos oceanos?

O plástico está a matar nossos
oceanos - e precisamos da tua
ajuda para resolver a situação.
Todos temos de fazer mudanças
na forma como usamos plástico,
começando já hoje. Se não
conseguimos fazer algo, haverá
mais plástico do que peixe nos
oceanos.

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

71%
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Já conheces a melhor
competição a decorrer
este ano?Se ainda não
ouviste falar da Volvo
Ocean Race vê o Tópico
1. O que é a Volvo Ocean
Race? Descobre o que
é competir numa das
regatas mais extremas do
Mundo!
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Tudo isso afeta tanto os
humanos como a vida marinha.
Os oceanos fornecem-nos o ar
que respiramos e a água que
bebemos. É de importância vital!
A famosa bióloga marinha Sylvia
Earle, chama aos oceanos o
coração azul do nosso planeta.
Porque sem os oceanos não
podemos sobreviver no planeta
Terra.

O que gostas
mais nos
oceanos?

Vamos mergulhar profundamente
nos oceanos!
Estás pronto para explorar?
Respira fundo.
Mais de metade
do oxigénio que
respiramos provém
dos oceanos!a

Consegues pensar
nalguma forma de vida
nos oceanos? Qual é o
teu animal favorito nos
oceanos?

Os oceanos cobrem 71% do planeta e têm 97% da água da Terra.
Como é que os oceanos permitem que vivamos aqui na Terra

1. Os oceanos fornecem 50% do oxigénio que respiramos.

Isso significa que mais de metade do ar fresco que respiramos é produzido nos oceanos. Algum provém de algas
marinhas, mas a maioria vem de minúsculas plantas microscópicas chamadas fitoplâncton, que absorvem dióxido
de carbono e libertam oxigénio – como se fossem árvores!

2. Os oceanos regulam o nosso clima, absorvendo o

calor do sol e transportando-o por todo o mundo através
das correntes oceânicas. Os oceanos estão sempre
arrefecendo e aquecendo o planeta. São também os
principais condutores no ciclo da água, o que nos garante
água fresca para beber!
3. Os oceanos têm diversos tipos de vida e ecossistemas. Baleias, golfinhos,
peixes, medusas, estrelas do mar e muitos outras criaturas vivem no mar em
diferentes lugares, como recifes de corais, florestas de algas e ervas marinhas
- todos conhecidos como ecossistemas. Os oceanos têm alguns dos mais
ínfimos animais, como o plâncton, e o maior animal do mundo - a baleia azul! Os
ecossistemas costeiros dos oceanos, como mangais e recifes de corais, são o lar
de muitos animais diferentes e também protegem a terra das grandes tempestades.

PRECIPITAÇÃO

CONDENSAÇÃO

O Fitoplâncton foi descoberto
apenas na década de 1980,
desta forma imagina quantos
animais importantes
existentes no mar e que ainda
não conhecemos!

EVAPORAÇÃO
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Os oceanos e os humanos estão ligados em todos os sentidos. Os oceanos proporcionam-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

O comércio entre países de todo o mundo

Sabias que os oceanos eram tão importantes para nós?
Acha que precisamos cuidar dos oceanos?
E se não o fizermos, quem cuidará? Não é apenas por todos os animais
que vivem nos oceanos, mas se cuidarmos dos oceanos também
estamos cuidando de todos os seres humanos no planeta Terra!

Estamos todos ligados pelos oceanos!
Há muitas coisas diferentes que podes fazer para ajudares a manter os
oceanos limpos e saudáveis. Se completares as fichas de trabalho do Wisdom
e no final deste tópico fizeres os Desafios de Campeão podes vir a ser um
Campeão da Volvo Ocean Race pelo mar. Todas as pequenas coisas que
fizeres são importantes e trabalhando em conjunto podemos fazer grandes
mudanças para melhor e ajudar a mudar a maré da poluição de plástico.
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Mudar a maré do plástico

o que significa?

Consegues
lembrar-te o
que nos dão os
oceanos?

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.

Animais como o Wisdom, o albatroz que é a nossa mascote, estão a ficar doentes e inclusive a
morrer devido à contaminação por plásticos dos
oceanos.

A cada minuto é despejado
no mar um camião carregado
de plástico!c
Queremos mudar a maré à poluição do plástico
- e isso significa fazer o nosso melhor para usar
menos plástico e quando o fazemos, certificando-nos de que não acaba nos oceanos, descartando-o adequadamente.
Primeiro, pode ser bom saber um pouco mais
sobre plástico. O bom, o mau e o horrível. Leia
para saber mais ....
5
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O que é
o plástico?
Sabias que o plástico nem sempre existiu na Terra? É
uma criação do homem e usa-se para muitas coisas
diferentes. O plástico é feito de óleo que se extrai da
terra e pode converter-se em muitos objetos. Alguns
plásticos são muito rijos e outros podem ser muito
flexíveis.

O Bom
O que é bom no plástico?

O plástico mudou a forma como vivemos.
Olhe à sua volta e veja todas as coisas úteis
que são feitas de plástico - canetas, computadores, telemóveis, utensílios de cozinha e
brinquedos para crianças, bem como material especializado para fazer coisas como
barcos muito rápidos e aviões! É mais leve
do que outros materiais utilizados anteriormente e permitiu muitos avanços em diferentes áreas, como a tecnologia, a produção de
energia e medicamentos. O plástico também
é usado para fazer turbinas muito grandes
para gerar energia eólica.
O plástico também ajuda a salvar a vida
das pessoas. Muitos equipamentos médicos são feitos de plástico, incluindo pequenas válvulas que são usadas para corações
fracos e permitem que muitas pessoas
vivam vidas saudáveis após a cirurgia.
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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.
Já reparou na quantidade de plástico utilizado para embrulhar
alimentos num supermercado? Grande parte do plástico que
usamos tem uma única utilização - que é usado apenas por um
curto período de tempo e muitas vezes não pode ser ou não é
reciclado. Quando usamos muito plástico, isso leva-nos a um
círculo vicioso de poluição de plástico que agora está a sufocar
os nossos oceanos.

Imagina que todo
o plástico que foi
produzido ainda está
no planeta Terra.d

O Mau
O material plástico é extremamente duradouro - tanto assim que
na verdade nunca se quebra ou desaparece. Como o plástico
é sintético, não se biodegrada como materiais naturais, como
madeira, lã ou algodão. Então, o que acontece?

Não podemos apenas reciclar?

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! Muitos países enviam o seu plástico
para outros países para que seja reciclado e isso
pode causar ainda mais problemas ambientais.

Apenas 5% dos plásticos é
reciclado adequadamente.
40% termina em aterros
sanitário e o resto em
ecossistemas frágeis como
os oceanos!c

7

Volvo Ocean Race

Programa Educativo • TÓPICO 2

O que acontece ao plástico que não
é reciclado?
Os plásticos estão em todo o lado, nos aterros sanitários,
nas nossas praias, nas nossas vias navegáveis e nos
oceanos.
O plástico pode levar mais de 100 anos para se desintegrar
em pequenas partículas chamadas de micro plásticos.
Estes micro plásticos ficarão para sempre no ambiente!

Existem mais
partículas de
microplástico
no oceano do
que estrelas
no universo!d

O Horrível
Se não agimos agora, haverá mais plástico
do que o peixe nos oceanos.
O plástico está em todos os oceanos. Em
alguns locais, é tão denso que substitui o
plâncton como fonte primária de alimentação
de todo o tipo de animais marinhos, do
micro zooplâncton à maior das baleias, o
que significa que está a entrar na cadeia
alimentar e vai terminar no nosso prato de
comida.

Recordas-te o que
nos dá a maioria do
oxigénio?

BIODEGRADAÇÃO MARINHA

1-2

meses
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As áreas mais poluídas do oceano são onde as
correntes se unem e criam uma acumulação de
plástico. Essas áreas de correntes oceânicas
rodando são chamadas de remoinhos (giros).
O North Pacific Garbage Patch é um dos mais
famosos devido ao seu enorme tamanho, que
se estende pelo Norte do Oceano Pacífico!
Toneladas de plástico de todo o mundo acabam
aqui, eventualmente dividindo-se em pequenos
pedaços coloridos e mortais abaixo da superfície
do oceano. Esses pequenos pedaços de plástico
absorvem muitas toxinas perigosas. O plástico
é transportado, fazendo com que os animais
fiquem doentes quando o confundem com
comida.

Oito milhões de toneladas
métricas de lixo terminam
anualmente nos oceanos.c
É o mesmo que 5 sacos de
plástico de 30 centímetros
colocados ao largo de toda a orla
costeira mundial.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica que analisa o clima
e a saúde dos oceanos, a limpeza de pelo menos um por cento da mancha de
lixo do Pacífico Norte levaria um ano, com 68 barcos a trabalhar diariamente.
Para tornar tudo ainda mais difícil, os remoinhos movem-se e mudam de forma à
medida que as correntes vão movimentando os plásticos em redor dos oceanos.f

Existem cinco giros
principais:

1.

1. Pacífico Norte
2. Pacífico Sul
3. Atlântico Norte
4. Atlântico Sul
5. Oceano Índico

3.

5.
2.

Os cientistas estão a estudar essas áreas para determinar
exatamente qual a sua extensão, a quantidade de plástico
existente e como podemos limpar essas áreas de lixo oceânico e
evitar que mais plásticos se juntem.

4.

O Capitão Charles Moore
encontrou o primeiro remoinho
de lixo – a mancha do Pacífico
Norte - enquanto navegava para
a Califórnia em 1997.
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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
banheiros

2.
Artigos de higiene
pessoal, produtos sanitários, e até brinquedos
para 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

Então, pensa que é reciclável?
Sabia que o pequeno símbolo de reciclagem que
vê nos produtos não significa realmente que este
será reciclado? Esse pequeno símbolo ajuda a
conhecer o tipo de plástico (Saiba mais sobre
diferentes tipos de plástico no Tópico 3). Muitos
caixotes de reciclagem só receberão certos tipos

Pequenos

mas mortais!
Os micro plásticos são pequenos pedaços de
plástico (com menos de 5 mm). Todo o lixo de
plástico divide-se nessas minúsculas partículas.
Os seres humanos também criaram outra versão
de micro plástico e colocaram pequenas partículas em produtos, como esfoliantes para o corpo
e rosto e até mesmo na pasta de dentes! Essas
partículas de plástico vão para o esgoto e acabam
nos oceanos (onde não podem ser biodegrada-

Camarão

Humano

Peixe

de plásticos, é preciso descobrir se a empresa de
reciclagem pode realmente aceitar esse tipo de
plástico. Se não puder colocá-lo na reciclagem, irá
para um aterro sanitário e poderá acabar no oceano. A melhor solução é tentar evitar ao máximo o
uso de plástico descartável.

Alguns esfoliantes faciais e
corporais podem ter mais de
300.000 micropartículas numa só
embalagem! g
das). Animais como zooplâncton, camarão e peixe
podem acabar por comê-los. Isso é realmente
perigoso para os animais, pois as partículas absorvem muitos produtos químicos e venenos que
podem torná-los realmente doentes ou mesmo
matá-los. Se os peixes comerem esses micro plásticos, quem é que vai tentar comer o peixe?

Três barcos da frota da Volvo
Ocean Race estão equipados
com micro sensores especiais
de plástico. Graças a eles
poderemos aprender
muito mais sobre os níveis
de contaminação plástica
nalgumas partes dos
oceanos.

Zooplâncton

Microplásticos

Lavar à máquina uma simples
peça de roupa sintética pode
libertar nos rios mais de 1900
microfibras de plástico! j
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Que tipos de lixo podem ser
encontrados nas praias do mundo!
Os dez tipos de lixo mais encontrados nas praias pela Ocean Conservancy em 2016 foram:

1. Beatas

2. Garrafas de

3. Tampas de

6. Tampas

7. Palhinhas

8. Garrafas

(contém plástico)

plásticas

plástico

de plástico

garrafas
de plástico

de vidrio

A partir das limpezas das praias pode
perceber-se 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 mais
utilizas?
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4. Embrulhos
de alimentos

9. Outros tipos
de sacos de
plástico

5. Sacos

de plástico

10. Caixas
de takeaway

No tópico 3, descubra por que
precisamos de reduzir o uso
de plástico e como podemos
ajudar a combater a poluição
de plástico nos oceanos.

Mais de 500 milhões de
palhinhas descartáveis são
usadas diariamente nos
Estados Unidos. O suficiente
para encher 127 autocarros
escolares todas as manhãs!F

CA
RE
O
ÇÃ
LA

A contaminação de
plástico nos oceanos
é perigosa para os
animais e os seres
humanos!

TU
PI

Quais as repercussões da
poluição de plástico nos
oceanos?

A contaminação de
plástico nos oceanos
prejudica mais de 600
espécies oceânicas.g

À medida que cresce a poluição de plástico nos oceanos,
cria muitos problemas à vida marinha e aos seres humanos.
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 cadeia
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.
Descobre como reduzir o consumo de plástico no Tópico
3 e ajuda a travar a este terrível flagelo antes que se torne
numa realidade.

Plástico
para o jantar?

NÃO OBRIGADO!

2017

15% dos animais afetados por
comer ou enredar-se em plástico
está em perigo de extinção e

2010
2000
1990
1973

Toneladas de lixo

Os velejadores da Volvo Ocean
Race têm assistido ao aumento da
quantidade de plástico nos oceanos,
ao longo dos 40 anos da competição

Em 2050 estima-se que
99% das aves marinhas
terão ingerido plástico e
13
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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 começares a colaborar na redução da
poluição do plástico nos oceanos!
Mantém o bom trabalho completando as
Fichas de Trabalho do Wisdom. Aceite
o Champions Challenge, torna-te num
campeão da Volvo Ocean Race para o mar e
ajuda a mudar a maré da poluição plástica!
Para saber mais e acompanhar a Volvo
Ocean Race
www.volvooceanrace.com/education
Ou consulte www.cleanseas.org para
saber mais sobre a Clean Seas Campaign
das Nações Unidas

Este programa educativo foi criado pela bióloga
marinha e defensora dos oceanos Lucy Hunt
Ilustrações e design de wearesmall.es
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Palavras interessantes
Biodegradável: quando algo é capaz de ser decomposto ou quebrado por bactérias ou outros
organismos vivos. O plástico não é biodegradável.
Clima: as condições climáticas em diferentes regiões do mundo.
Comércio: compra e venda de produtos como comida.
Cosméticos: substâncias como cremes, pós e loções que as pessoas usam em seu rosto, cabelo e
corpo - geralmente para fazê-los parecer ou sentir-se melhor.
Dióxido de carbono: um gás que é produzido quando as pessoas e os animais expiram ou quando
certos combustíveis são queimados. As plantas precisam de dióxido de carbono para sobreviver.
Ecossistema: tudo o que existe num ambiente particular, incluindo seres vivos, como plantas e
animais, e coisas que não estão vivas, como rochas, solo, luz solar e água.
Em perigo: um animal ou planta que é muito raro e que pode desaparecer completamente.
Fitoplâncton: pequenas plantas microscópicas que vivem no mar.
Gyre: área no oceano de correntes circulares.
Microscópico: algo muito pequeno e só pode ser visto por um microscópio.
Plástico descartável: plástico que é usado apenas uma vez, e depois descartado, e. palhinha de
plástico.
Sintético: fabricado pela combinação de diferentes substâncias - não naturais.
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