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Formas de reduzir
a poluição de plástico
nos oceanos

Como aprendemos no Tópico 2, a
poluição de plástico nos oceanos está a
perturbar a natureza e a afetar a saúde
de todos no planeta.
Todos temos um papel importante ao
reduzirmos a utilização de plástico. Tudo
o que fizermos para ajudar pode fazer a
diferença.
Neste tópico vais descobrir coisas que
podes fazer para ajudar a resolver o
problema. Então, qual é o teu plano?
Vais ajudar?
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Podes aprender
sobre a nossa
ligação aos oceanos
no Tópico 2.

Há mais partículas de microplástico nos oceanos

do que estrelas na nossa
galáxia

Mais de

50%

das tartarugas

já ingeriu plástico e outro lixo marinho

2017

O americano médio bebe 167 garrafas
de água por ano, mas apenas

recicla 1 em cada 4

2027

A quantidade de plástico nos
oceanos

pode aumentar dez vezes
na próxima década

Imagem adaptada da campanha ambiental das Nações Unidas Clean Seas
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O plástico não é fantástico
Hoje em dia é fabricado duzentas vezes mais plástico do que em 1950.
Temos de fazer algo sobre a quantidade de plástico que utilizamos e que
destino lhe damos depois de o utilizarmos.

A idade do plástico

Tivemos...

A Idade da Pedra

E agora ...

A Idade do Ferro

A Idade do Plástico!

Devemos pensar na natureza e nos oceanos quando usamos
plástico. Necessitamos mesmo de usar plástico? E o que
faremos a seguir a usá-lo?
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É um problema de todos

Foca cinzenta numa praia presa numa rede de pesca. Foto: Shutterstock

A poluição de plástico
nos oceanos é um
problema de todos, não
apenas das pessoas que
gostam de marisco ou
de praia. Todos temos de
fazer parte da solução.
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És tu, sou eu,
somos todos nós

“

Falamos sobre os oceanos e
da poluição de plástico como
se fosse um problema dos
outros, mas não é. É teu, é meu
é de todos nós. Não importa
que trabalho façamos, onde
vivemos ou quem somos.

“

Dee Caffari, skipper do Turn the Tide
on Plastic na Volvo Ocean Race

Dee Caffari. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Juntos, podemos parar a poluição de plástico.
Imagina se tu e os estudantes de todo o mundo
que estão a ler esta brochura tentarem fazer
a diferença, por exemplo não usando garrafas
ou sacos de plástico. Esta atitude será muito boa
para os oceanos e o planeta.

6

Como podemos parar a
poluição de plástico?
É importante conhecermos a nossa pegada
plástica (ou seja, quanto plástico usamos).
Assim que a saibamos podemos começar
a perceber quanto plástico usamos e fazer
escolhas que ajudem o planeta.

Pensa numa semana…Quanto plástico
utilizas? Sacos de plástico, copos de
plástico, pratos de plástico, invólucros de
doces, embalagens de comida, garrafas…
todos estes contribuem para a tua pegada
plástica.

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

Consegues pensar
numa alternativa ao
plástico para ajudar a
acabar com a poluição?

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

Consulta a ficha de trabalho 1 do tópico 3 para te ajudar a calcular a pegada plástica.
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A regra dos R’s
Eis algumas dicas que vão ajudar-te a reduzir o consumo
de plástico. São conhecidas como os R’s.

Repensa

a forma como usas plástico.
Precisas mesmo de o usar?

Recusa

plástico descartável sempre que
possível.Por exemplo, podes dizer
não à palhinha quando fores beber
um sumo.

Reduz

a tua pegada plástica. Se deixar lixo de
plástico, não compres.

Reutiliza

objetos que durem. Escolhe vidro, papel
ou aço inoxidável em vez de plástico.

Recicla

os objetos de plástico que não
possas recusar, reduz ou reutiliza.

4
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? Repensa

Quando estiveres prestes a utilizar um objeto de plástico,
pára! Preciso mesmo deste objeto de plástico? Em
especial se for algo que vais utilizar apenas uma vez. Pensa
se não há uma alternativa que não prejudique os oceanos.
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DIZ APENAS NÃO OBRIGADO!

Recusa
Quando te oferecerem plástico descartável diz apenas “não obrigado”.

Sacos de plástico
Palhinhas

Garrafas de plástico
Talheres de plástico

Embalagens de fast food
e take away
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Copos e canecas de plástico
para sumos ou bebidas quentes

Como reduzir a tua pegada

Reduz

As tartarugas podem comer balões se estes caírem nos
oceanos. Fá-las ficar doentes e pode até matá-las.
Não largues balões ou lanternas.
Habitualmente são feitos de plástico
e acabam no oceano.
Não uses pasta de dentes ou
esfoliantes com micropartículas.
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Sê criativo e reutiliza o plástico

tiliza

Reutiliza

Reut

Se já tens objetos de plástico em casa, há muitas
formas de os reutilizar depois de os lavares e os
limpares. Podes utilizá-lo para arrumar o teu quarto
ou fazer arte.

Copos de plástico de sumos ou iogurtes

podem servir para arrumar clipes ou plantar pequenas
plantas.

Brinquedos de plástico

oferece-os para que outras crianças possam
divertir-se.

Descobre mais formas
divertidas de reutilizar plástico
no Tópico 4

Foto: Ian Roman/Volvo Ocean Race
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Último, mas não menos importante…

Recicla

Como mencionado no Tópico 2 reciclar é uma grande ideia, mas não é a resposta para
todos os problemas da poluição de plástico dos oceanos. Isto porque apenas uma
percentagem mínima do plástico produzido globalmente é reciclada.
É importante conhecer os diferentes tipos de plástico e quais podem ou não ser
reciclados.
Relembra-te que a melhor solução é evitar plástico descartável.

Plástico reciclado pode
ser transformado em algo
novo, como garrafas
de plástico, carpetes,
casacos, sacos cama, skates
e mochilas!

A maior parte do lixo
produzido em casa pode ser
reciclado. Mas a maior parte
acaba nos aterros sanitários.a

13

Volvo Ocean Race

Programa Educativo • TÓPICO 3

Atinge os céus
e os oceanos
Agora conheces formas de reduzir a poluição de plástico nos oceanos. Se começares
hoje podes fazer a diferença. Agindo podes ajudar, se não fizeres nada estás a
contribuir para a poluição.
Há muitas pessoas, adultos e jovens, a fazer algo para que os oceanos fiquem mais
limpos. Queres ser um deles?

Melati e Isabel durante uma conferência TED (Technology; Entertainment; Design) falam sobre o projeto Bye Bye Plastic
Bags. Créditos: www.byebyeplasticbags.org/#picvids.jpg

Duas irmãs Melati e Isabel, com 10 e 12 anos, formaram um grupo chamado ‘Bye Bye
Plastic Bags’ em Bali, focado em banir o uso de sacos de plástico no seu país. Agora
estes grupos estão a começar por todo o mundo.
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Mais histórias
fantásticas
de campeões
Em jovem, Afroz vivia junto ao mar
e adorava ir para a praia. Depois de
estudar alguns anos na cidade, voltou
a casa e viu que a sua praia estava
cheia de lixo. Não conseguia sequer
ver a areia. Ele e o seu vizinho de 84
anos combinaram limpar a praia. O seu
trabalho tornou-se na maior limpeza de
praia do mundo e Afroz conseguiu ver
a areia outra vez.

Jack e Alex, dois adolescentes
americanos que adoram os oceanos e
o mergulho, encontraram centenas de
bolas de golfe no fundo do mar de uma
das praias que frequentam. As bolas
vinham de um campo próximo e estavam
a transformar-se em microplásticos.
Desde a descoberta já retiraram mais
de 9.000 bolas de golfe e formaram
um grupo com o objectivo de recolher
plástico.

Jack e Alex arrumam as bolas de golfe que apanharam
debaixo de água. Créditos: theplasticpickup.org/gallery.jpg
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?

Ajuda o Wisdom
a mudar a maré
do plástico
Estas pessoas mostraram que podemos
fazer uma grande diferença com
pequenos passos. Começa hoje, segue
os R’s, ajuda a manter os oceanos limpos
e torna-te um Campeão da Volvo Ocean
Race pelo mar.
O Wisdom e os amigos ficarão muito
agradecidos se defenderes a sua casa.
Agora, vai às fichas de trabalho, aceita
o desafio de campeão e torna-te um
Campeão da Volvo Ocean Race pelo mar.
O Tópico 4 tem muito mais informação
sobre
14 como o plástico está a ser
reutilizado para que não acabe nos
oceanos. Estuda e vê como podes ter
boas ideias.
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Faz uma lista com
duas coisas que vais
fazer hoje para parar
a poluição dos
oceanos. Partilha com
a tua família e amigos!

Para saberes mais e seguires a Volvo
Ocean Race consulta
www.volvooceanrace.com/education
Lucy Hunt, bióloga marinha e defensora dos
oceanos, criou este programa educativo.
Ilustrações e design são da wearesmall.es

Palavras interessantes
Aterro: local em que o lixo é enterrado.
Descartável: um objeto feito para ser deitado fora depois de uma ou várias utilizações.
Nações Unidas: Organização global que trabalha com países para fazer um mundo
melhor.
Reciclagem: Fazer algo novo de uma coisa que já foi utilizada.

Referências
a

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