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Um problema global Austrália

Almograve,  Portugal
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Resultados de 609 campanhas de recolha de lixo marinho em 51 praias da Europa



Origem



Reciclar é possível?Reciclar é possível?



Rio poluído em Manila, Filipinas 
(Março, 2009)

Image by Plastic Pollution Coalition
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Degradação do plástico nos oceanos

• Foto-degradação (raios solares, UV)

• Abrasão  (fricção com água ou outros plásticos)

• Salinidade

• Temperatura

A degradação física e/ou química é lenta e origina 

fragmentos cada vez mais pequenos >> microplásticos



Projecto POIZON

Lixo plástico - dimensões

Ref PDCT/MAR/102776/2008

Campanha de Primavera 2012



Fragments collected in Portugal
Joana Martins UNEP-CMS

Pellets and fragments collected in Portugal
João Frias FCT-UNL



O problema das pastilhas

The trouble with nurdles

Frontiers in Ecology, 2007



Pastilhas de resina - pellets

Resina virgem e reciclada



Pastilhas de resina virgem ou reciclada: Pellets

Introdução directa devido a fugas nas indústrias e durante o transporte





Esfoliantes

Introdução direta - higiene pessoal



Microplásticos

• O que são?

– Itens de plástico de tamanho < 5 mm (NOAA) 

Como ocorrem:

• Via directa (origem primária):

– fugas industriais de pellets e pó de resina virgem ou reciclada

– produtos abrasivos utilizados na limpeza doméstica e na limpeza

industrial de navios e aeronaves

– esfoliantes de higiene pessoal

• Via indirecta (origem secundária):

– Resultado da fragmentação física, química e biológica de itens de 

maiores dimensões





Ingestão de microplásticos

Foto Diogo Neves



Foto: João Frias



Ingestão de microplásticos
Partículas de polistireno

7,3 µm

20,6 µm

Escala: 100 μm

Os microplásticos

podem ser ingeridos, 

defecados ou aderir

ao corpo de vários

organismos do 

plancton
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Cole, M. 2013. Environ. Sci. Technol., 47, 6646−6655



Impactos da poluição por plásticos nos oceanos

� Impactos ecológicos

• Registo de casos de ingestão ou aprisionamento em 660 espécies de 

animais marinhos em todo o mundo (260 papers)

• Peixes: 66 espécies aprisionadas; 41 ingerem

• Aves marinhas: 21% espécies aprisionadas; 38% ingerem

• Tartarugas: todas as espécies

• Mamíferos marinhos: 45% aprisionadas; 26 % ingerem

• Introdução de espécies invasoras

• Efeitos populacionais ?

• Efeitos nos ecossistemas ?



Beat the microbead  - the App

• Unilever (2015)

• Beiersdorf

• Colgate-Palmolive (2013)

• L’Oréal

• Johnson & Johnson• Johnson & Johnson

• Procter & Gamble (2017)

• The Body Shop (2015)

• Rituals (2014)

• Lush (descontinuados)
http://www.beatthemicrobead.org/en/



Zero pellet loss



Microplásticos e a redução uso de sacos de plástico
(UE, 4 de Novembro de 2013)

• Adopção da proposta que requer que os Estados Membros reduzam

a utilização de sacos de plástico finos (< 50 µm). 

• Estes sacos são geralmente usados apenas uma vez e podem

persistir no ambiente durante centenas de anos, muitas vezes sob a 

forma de micropartículas que se sabem serem prejudiciais para osforma de micropartículas que se sabem serem prejudiciais para os

organismos marinhos

• Os EM podem escolher as medidas que acharem mais apropriadas

– Aplicar taxas

– Estabelecer metas nacionais de redução

– Banir



Plásticos biodegradáveis – Longe da vista.....

Plástico oxo-biodegradável - sais 

metálicos que promovem a 

oxidação/quebra das cadeias originando 

cadeias mais curtas – 2 a 18 meses

Biopolímeros degradáveis e 

compostáveis - a partir de amido e 

óleos vegetais

PET – componentes obtidos a partir 

da cana do açúcar (reciclável)



Banir os sacos de plástico?
98.6 mil milhões de sacos
(198 hab-1 ano-1)

http://www.factorydirectpromos.com/plastic-bag-bans

Países em que se tomaram medidas restritivas do uso de sacos de plástico





…mal a onda começou a encolher, correu atrás dela, pegou na bainha de espuma 
e levantou-a como se fosse um simples pano (O Anjo Mudo, Al Berto)

Advertisers Without Borders Campaign, 2011


