
Lixo perdido, oceanos em Perigo 

Numa palestra sobre lixo marinho realizada no dia 28 de 

Março, no Colégio de Nossa Senhora da Graça, debateu-se 

principalmente a poluição causada por plástico. Em conversa 

com Carla Lourenço, Bióloga Marinha e investigadora no 

CCMar – Centro de Ciências do Mar, os alunos descobriram 

que o plástico corresponde em média a 60-80% do lixo 

marinho encontrado nas zonas costeiras e oceanos.  

Esse plástico, de grandes e pequenas dimensões, pode ser 

encontrado nos oceanos tanto à superfície como em 

profundidade. Os grandes plásticos são, por exemplo, 

garrafas e sacos de plástico enquanto que os pequenos plásticos – também intitulados 

de micro-plásticos, podem ser encontrados em 

produtos de cosmética ou ser libertados 

aquando da lavagem de vestuário. 

Estes plásticos não prejudicam só animais 

carismáticos como mamíferos marinhos e aves 

marinhas, mas prejudicam também outros 

elementos do planeta, inclusive o ser humano. 

 

Mudar Comportamentos, mudar o mundo  

Se o ser humano é capaz de contaminar tudo, 

também consegue remediar este grande 

fenómeno poluente. As soluções apontadas 

passam, por exemplo, por substituir as garrafas e 

recipientes de plástico por vidro, reutilizar os 

sacos de plástico, usar vestuário que não 

contenha poliéster (plástico), reduzir o uso de 

copos e pratos descartáveis e recusar usar 
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palhinhas.  

A Straw Patrol é um projecto que nasceu da vontade de 

mudar o mundo e pretende sensibilizar as pessoas para a 

problemática do lixo marinho e levar à adoção de práticas 

sustentáveis. No entanto, este não é o único projecto a tentar 

salvar os oceanos. No Quénia, a Ocean Sole transforma 

antigos chinelos encontrados na praia em artesanato. No 

chile, a Bureo reutiliza antigas redes de pescadores para fazer 

skates e óculos de sol.  

Estes são exemplos que comprovam que há muita gente com vontade de mudar o 

mundo, que a mudança está em nós, e que todos juntos podemos fazer a diferença.  

 


