O mar não está
pra peixe, está
pra plástico!
Você deve estar achando o título deste texto bem
esquisito. Por isso, é bom irmos direto ao ponto:
num futuro próximo, haverá mais plástico do que
peixes nos oceanos. Consegue imaginar como é
grave essa situação?

O tempo do plástico
Por ano, são produzidas mais
de 300 milhões de toneladas
de plástico, das quais cerca
de 13 milhões são lançadas
nos oceanos. Isso é um
problema tamanho gigante, se
considerarmos que o tempo
médio de decomposição
do plástico é de 400 anos,
aproximadamente.
Mas o plástico nem sempre
foi um vilão do meio ambiente.
Na verdade, ele foi criado
numa tentativa de salvar os
maiores mamíferos terrestres,
os elefantes, muito caçados por
causa dos dentes de marfim,
material utilizado na fabricação
de colares, objetos de decoração,
bolas de bilhar, dentre outras
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e continuarmos fabricando
e consumindo (comprando
itens) plásticos como hoje, até
2025 os oceanos estarão três vezes
mais poluídos, e até 2050 haverá
mais plástico do que peixes. Quem
diz isso? Os cientistas!
O plástico é o maior problema
ambiental deste século. E como
vamos resolver esse problema,
se o plástico também é tão
útil em nosso dia a dia? Ele
é utilizado, por exemplo, na
fabricação de brinquedos e
eletrodomésticos. Além disso,
está presente nas embalagens
de alimentos, bebidas, produtos
de limpeza, de higiene pessoal...
Quase tudo pode ser feito com
plástico! Mas o que se faz com o
plástico depois que ele deixa de
ser útil? Boa pergunta...
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coisas. O primeiro tipo de
plástico foi criado no final do
século 19 e era feito de celulose,
substância vegetal, que também
é matéria-prima do papel. Vários
tipos foram criados depois,
até chegarmos ao principal
tipo produzido hoje, que tem o
petróleo como matéria-prima.

Perigo plástico
Por ano, 13 milhões de toneladas de plástico são jogadas nos oceanos.
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O plástico pode matar não
só os peixes, mas os animais
marinhos em geral de duas
maneiras: por ingestão e por
aprisionamento. Muitos animais
ficam presos no material plástico
presente nos oceanos, o que lhes
causa ferimentos, dificuldades
para locomoção, respiração
e alimentação, levando-os a
morte. Focas, golfinhos e leões
marinhos, por exemplo, quando
aprisionados em redes de pesca,
sacolas e outros materiais
plásticos, podem ter dificuldades
em ir a superfície da água para
respirar e morrem asfixiados.

Plástico na ilha deserta?
Uma situação bem diferente
foi vivenciada em 1991,
pelo biólogo britânico Tim
Benton, no Atol Ducie, que
faz parte das Ilhas Pitcairn,
na Oceania. Embora o
local não seja habitado
por humanos e seja bem
pequeno, acumulava
muito lixo. Espantado com
a quantidade de lixo, o
cientista percorreu cerca de
dois quilômetros de praia,
coletando todo lixo que
encontrou. O saldo dessa
coleta foi surpreendente:
953 objetos, dos quais
268 eram peças plásticas
quebradas. Como esses
objetos foram parar lá?
Infelizmente, trazidos pela
água do mar...
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Muitas aves marinhas, como este albatroz, morrem pela ingestão de plástico do mar.

Quando o plástico é ingerido
(engolido), obstrui (entope) o
aparelho digestório, machuca o
estômago e libera substâncias
tóxicas no organismo do animal.
A todo o momento há notícias
sobre o perigo dos plásticos para
a vida marinha. Recentemente
um pescador australiano
publicou em suas redes sociais
um tubarão-tigre capturado na
costa sul da Austrália. Ele estava
inchado e tinha um aspecto
de doente. Ao limpar o peixe,
o pescador descobriu que o
estômago do animal estava cheio
de sacolas plásticas, dessas que
recebemos no supermercado.

Até as baleias, os maiores
mamíferos que existem,
sofrem com a poluição dos
oceanos. Uma baleia-piloto
que encalhou em uma praia no
sudeste da Tailândia morreu
e, para surpresa da equipe de
veterinários que participou
de sua necropsia (exame para
descobrir a causa da morte),
foram encontradas 80 sacolas
plásticas em seu estômago!
É muito plástico ingerido para
um único animal, o que sugere
que o bicho vinha comendo
sacolas por um longo tempo.
Provavelmente, a quantidade
de plástico em seu estômago

dificultou a alimentação
da baleia-piloto, o que a
deixou fraca, contribuindo
assim para o seu encalhe e,
consequentemente, para a sua
morte.

Quem mais come plástico?
Estudos indicam que nove em
cada dez aves marinhas (as
que se adaptaram no ambiente
marinho, onde vivem e se
alimentam) têm vestígios de
plástico no estômago. O Atol
Midway, uma pequena ilha
no Oceano Pacífico, distante
mais de dois mil quilômetros
do continente, é utilizada
por albatrozes como área de
reprodução e alimentação de
filhotes e, por isso, há inúmeros
ninhos. Para nutrir seus filhotes,
as aves adultas percorrem a
costa em busca de alimento.
Como não conseguem distinguir
o que é comestível do que não
é, acabam dando aos filhotes
coisas que jogamos no lixo e
acabam no mar, como tampas de
garrafas PET, canudos, isqueiros,
canetas, e por aí vai... Por isso,
no Atol Midway, são encontrados
milhares de filhotes de albatroz
mortos em seus ninhos.
As tartarugas marinhas
também sofrem com o lixo
plástico descartado no mar.
Cerca de metade delas já ingeriu
plástico alguma vez na vida.

Algumas espécies confundem
sacolas plásticas com águasvivas, seu principal alimento.
A ingestão das sacolas plásticas e
outros detritos plásticos causam
sérios problemas. Seus órgãos
internos podem ser feridos, elas
podem ter dificuldade para se
alimentar e morrer de fome. Há
possibilidade também de as
tartarugas morrerem asfixiadas.

E agora?
Será que algum dia
conseguiremos acabar com o
problema da poluição plástica?
Esse é, sem dúvida, um grande
desafio para a humanidade, e
aquela velha história de que se
cada um ajudar... é verdade,
sim! Anote algumas dicas de
mudança de comportamento
para cumprir e espalhar entre os
amigos e familiares!

Ilha de lixo
Você sabia que existe uma
ilha artificial no norte do
Oceano Pacífico conhecida
como Grande ilha de lixo
do Pacífico? Ela é formada
por cerca de 100 milhões
de toneladas de lixo, a
maior parte de plástico, um
amontoado equivalente aos
estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas
Gerais juntos!

Jean Carlos Miranda, Nicole Brand
Ederli e Igor David da Costa,
Departamento de Ciências
Exatas, Biológicas e da Terra,
Universidade Federal
Fluminense.

Meu compromisso com a redução do
consumo de plástico:

anão utilizar canudos plásticos;
dispensar sacolas plásticas nas compras,

Renováveis e
comestíveis
Você sabia que há
plásticos produzidos a
partir de matérias-primas
renováveis? O chamado
bioplástico, por exemplo,
pode ser feito a partir
de frutas e legumes. Há
também o plástico verde,
produzido a partir da canade-açúcar.

alevando de casa sacolas retornáveis;
não utilizar copos, pratos e talheres

adescartáveis;

dar preferência às embalagens

areutilizáveis;

aencaminhar o plástico para reciclagem;
areduzir o consumo de maneira geral!
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