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Lixo-marinho: o que é?

•Material duradouro, fabricado ou processado, que é 
descartado, eliminado ou abandonado na costa ou no mar.



Origens



• Abandono negligente 

• Eliminação inapropriada em casa 

• Sobrecarga estações de tratamento

• Falhas durante a recolha, transporte, tratamento ou 

eliminação 

• Atividades industriais

Fontes terrestres (80%)



Fontes marítimas (20%)

• Pesca

• Náutica de recreio

• Embarcações mercantes, militares e de investigação

• Plataformas de petróleo e gás natural

• Aquicultura



• Áreas costeiras – 15%;

• Flutuante à superfície ou na coluna de água (>40 

centímetros de profundidade) – 15%;

• Fundos marinhos – 70%

Zonas de acumulação



Composição





Consequências



92% plásticos no 

ambiente são 

microplásticos!

- Primários

- Secundários





Consequências



Impacto nos organismos e ecossistemas
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Impacto nos organismos e ecossistemas



• Perdas económicas:

➢ Turismo

➢ Pescas

➢ Segurança navegação

➢ Custos de operações de limpeza

• Efeitos na saúde humana (ainda desconhecidos)

Outros impactos



Soluções? Limpeza e combate?



Limpeza e combate



Quando uma torneira rebenta e nos inunda a 
casa, não basta tirar a água…

Há que resolver o problema na origem!

Limpeza e combate



Soluções? Acabar com o plástico?



Acabar com os plásticos

Plastics – the Facts 2018

An analysis of European plastics production, demand and waste data, PlasticsEurope
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Acabar com os plásticos



Reciclagem



www.PlastVal.pt

Reciclagem



Plastics – the Facts 2018

An analysis of European plastics production, demand and waste data, PlasticsEurope

Reciclagem de plástico na Europa



Plastics – the Facts 2018
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Reciclagem de plástico em Portugal



Reciclagem de plástico em Portugal



Reciclagem de plástico em Portugal



O esforço da indústria

Plastics – the Facts 2018

An analysis of European plastics production, demand and waste 

data, PlasticsEurope



Soluções? Alternativas ao plástico?



➢ Degradam-se, em geral, em condições específicas (ex: temperaturas acima 

50º) que nem sempre se verificam no meio natural, podendo, assim, causar 

danos nos ecossistemas

➢ A biodegradação no meio marinho constitui um desafio especial

➢ Plásticos rotulados como «compostáveis» não são necessariamente 

adequados para compostagem doméstica

➢ A mistura de plásticos compostáveis e convencionais no processo de

reciclagem pode contaminar ou afetar a qualidade dos materiais reciclados

resultantes

Alternativas: plásticos biodegradáveis?



Alternativas: novos produtos?

43 vezes

7100 vezes

Reutilizável e

reciclável

Não 

reciclável ou 

compostável

1 vez



Alternativas: Mudança de comportamento!



Consumo desenfreado

Desperdício de recursos valiosos



O compromisso individual!



O compromisso coletivo - Europa

➢ Regulação 

➢ Documentos 

estratégicos



O compromisso coletivo - Europa

• Monitorização do meio ambiente

• Apoios à investigação



O compromisso coletivo - internacional



O compromisso coletivo - internacional

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpwrCRy-fkAhUmzIUKHcIUCFQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/nacoesunidas/&psig=AOvVaw1z2SC8j8czC7x0f2yNrOQi&ust=1569350172586865


Muitos sinais positivos
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