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pessoas é viajar para a praia, e daí são mais copos 

descartáveis, garrafas de água e os “indispensáveis” 

canudinhos. Mas, afi nal qual o problema em se u� -

lizar tantos plás� cos descartáveis e quais os impactos 

disso? 

A bióloga-chefe da Agência Ambiental Pick-

upau, Viviane Rodrigues Reis, fala sobre os impactos 

do plás� co na natureza. “Por estar presente em quase 

tudo, o seu consumo é muito elevado. Ao contrário 

da celulose, que é um polímero natural, os plás� cos 

são di� ceis de serem degradados, e quando vão para 

lixões, aterros, e oceanos demoram muitos anos para 

que a decomposição ocorra, em torno de 400 anos. 

Segundo es� ma� vas, cerca de 80% dos detritos en-

contrados no ambiente marinho têm origem em a� vi-

dades realizadas em terra. Estes detritos a� ngem os 

oceanos através de esgotos, riachos e rios ou ainda 

diretamente pela costa, além do transporte marí� mo 

e das instalações off shore”, diz Reis. 

Leia mais em:

www.pick-upau.org.br

www.projetoaves.org.br

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação brasileira não governamental sem fi ns lucra� vos 

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem 

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve 

projetos em diversas áreas ambientais. O Projeto Aves: 

Mata Atlân� ca é patrocinado pela Petrobras, por meio 

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

Depois dos vidros, os 

plás� cos são os materiais mais 

duradouros que existem.  U� -

lizados em todo o mundo e 

tão comuns para nós, que nem 

reparamos no consumo exten-

sivo que fazemos. Já no café da 

manhã, podemos nos deparar 

com ele, pães industrializados, 

embalagens cartonadas de leite, 

com sua película de plás� co e 

tampa e nos potes de requeijão 

ou manteiga.
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No trabalho, ele está presente em copos descartáveis para água e café. 

O fi m de semana chega e tem aquela festa de aniversário para ir, quando che-

gamos, verifi camos grandes quan� dades de plás� cos, pratos, talheres, copos 

descartáveis e refrigerantes. Agora, se o programa do fi m de semana for um 

passeio ao parque, por exemplo, há grandes chances de que uma garrafa de 

água, um salgadinho ou até mesmo um sorvete sejam consumidos nessas em-

balagens. 

E quanto ao verão e a época de férias, a programação de muitas
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Mar de plás! cos atrapalha vida marinha (e terrestre)
Quan� dade absurda de plás� cos nos oceanos vira desafi o para o mundo
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