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Nesta edição veremos sobre o impacto que os
resíduos plásticos causam no ecossistema
oceânico. Além disso, abordaremos as
estratégias sustentáveis para diminuir os
problemas ambientais enfrentados atualmente.
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POLUIÇÃO PLÁSTICA
O  impacto nos oceanos

FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL
 Redução do lixo marinho

MODA E TECNOLOGIA
Tecido pulverizável

VAI UM DOCUMENTÁRIO AÍ?
Montanha têxtil
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CENÁRIO ATUAL

Mares e oceanos
POLUIÇÃO PLÁSTICA

O plástico é um polímero fabricado a partir de derivados de petróleo e sua produção
é simples e barata, por isso se tornou uma solução versátil e durável para a indústria.

É de conhecimento que o destino final
majoritário dos plásticos é o oceano e que
cerca de 80% desses resíduos provém dos
sistemas terrestres.

A durabilidade e estabilidade do plástico o torna um dos maiores vilões ambientais,
pois ele pode levar mais de 500 anos para se degradar. Isso significa que todo o
plástico já produzido ainda está vagando pelo planeta. 

242 MILHÕES 
DE RESÍDUOS PLÁSTICOS

O MUNDO PRODUZ POR ANO
8 MILHÕES 

OS OCEANOS RECEBEM 

DE RESÍDUOS PLÁSTICOS POR ANO

90% DOS PÁSSAROS
CERCA DE

MARINHOS POSSUEM FRAGMENTOS PLÁSTICOS
EM SEUS ESTÔMAGOS

A POLUIÇÃO  
DOBRARÁ ATÉ 2030

SE ESSES NÚMEROS SE MANTIVEREM

PLÁSTICA

80% DOS DETRITOS
MARINHOS

OS PLÁSTICOS  REPRESENTAM

16° PAÍS DO MUNDO
O BRASIL É O

NO RANKING DE CONTRIBUIÇÃO PARA A POLUIÇÃO 
PLÁSTICA NO OCEANO

16% DO LIXO GERADO
É PLÁSTICO

UMA MÉDIA DE

GERA 1 KG
CADA PESSOA 

DE LIXO
POR DIA APROXIMADAMENTE

DE TONELADAS DE TONELADAS



São classificados em primários e secundários
devido a sua origem.

Os microplásticos secundários resultam da fragmentação dos macroplásticos
no ambiente marinho. A fragmentação pode ser gerada por meio de processos
químicos, como biodegradação (ação por micro-organismos), fotodegradação
(incidência de radiação UV), degradação térmica (influência da variação de
temperatura), entre outros.

Aqueles de uso regular como as as redes e
linhas de pesca.

Pequenas partículas plásticas inferiores a 5mm.

Os microplásticos primários são produzidos intencionalmente para serem
usados, por exemplo, nas fibras texteis sintéticas, na fabricação de cosméticos, e
produtos de higiene pessoal como esfoliantes, sabonetes e cremes dentais.

MICROPLÁSTICOS

VOCÊ SABIA?

O IMPACTO AMBIENTAL

Macroplásticos Microplásticos
Aqueles que são de uso único como os canudos, copos,
sacolas e talheres descartáveis.

Os principais poluentes dos oceanos 

Atualmente, existem cinco ilhas de plástico nos oceanos ao redor do
mundo! A maior ilha de plástico está localizada no oceano pacífico e seu
tamanho está estimado em 1,6 milhões de quilômetros quadrados,
contendo 1,8 trilhões de pedaços de plásticos, o que equivale a 80.000
toneladas!

Impactos dos microplásticos nos oceanos: Afetam os processos fotossintéticos, o crescimento de
microalgas por serem facilmente ingeridos e/ou absorvidos, os microplásticos se acumulam ao longo da cadeia
alimentar.
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Além dos macroplásticos, o outro grande poluidor do oceano é o microplástico. Estes resíduos podem vir de
diferentes indústrias, do descarte irregular e da má gestão de resíduos sólidos.

Os microplásticos têm grande potencial para alterar a biota e o ecossistema oceânico do nosso
planeta, por isso vários trabalhos estão sendo realizados com o intuito de estudar a extensão de sua
distribuição, suas concentrações, seus efeitos nos ecossistemas e nos seres vivos e como removê-los
do meio ambiente.



O plástico desempenha um papel importante na economia mundial e no nosso dia a dia, mas a
forma como é produzido, utilizado e descartado prejudica gravemente o ambiente, em particular,
os mares e oceanos.

FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL
REDUÇÃO DE LIXO MARINHO
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Os resíduos de plástico estão poluindo cada vez mais
os mares e, de acordo com uma estimativa, até 2050 os
oceanos poderão conter, por peso, mais plástico do
que peixe. 

Estas informações ampliam os questionamentos à
sustentabilidade da cadeia do plástico. A diminuição da
poluição plástica requer múltiplas estratégias como:
a redução do uso, a substituição por novos materiais
facilmente degradáveis e a destinação adequada dos
resíduos, via coleta e reciclagem.

REDUÇÃO

A forma definitiva de proteger os oceanos é evidente, mas muito complexa de ser realizada: reduzir o
uso e consumo de plástico, especialmente do plástico de uso único, como garrafas, sacolas, pratos, etc., o qual
é responsável por 49% da poluição marinha. Além disso, há pequenos gestos cotidianos que podem
contribuir significativamente para reduzir a presença do lixo plástico nos mares. Por exemplo:



Outra estratégia para combater a poluição gerada pela produção excessiva e o descarte
inadequado de plásticos é criar materiais alternativos aos polímeros de origem fóssil, como os
biopolímeros, conhecidos como bioplásticos.
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BIOPOLÍMEROS

Os biopolímeros são polímeros naturais sintetizados por organismos vivos, em diversas condições
ambientais, com diferentes propriedades físicas e estrutura molecular.

A matéria-prima principal para a sua produção é uma
fonte de carbono renovável, em geral, um carboidrato
derivado da cana-de-açúcar, milho, batata, beterraba,
óleo vegetal.
Uma das vantagens do biopolímero é a sua degradação
no ambiente, suas macromoléculas se degradam com a
ação de microrganismos de ocorrência natural, como
fungos e bactérias.

Im
ag

em
: D

OI:
 10

.17
64

8/
sim

bb
tec

-2
01

7-8
08

13

Também temos polímeros que não são biodegradáveis,  como  o  Plástico Verde  da petroquímica Braskem,   
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Das 8,9 bilhões de toneladas de plástico produzidas até hoje,
cerca de 6,3 bilhões já foram descartados. De todo esse lixo,
apenas 9% foi reciclado, 12% foi incinerado e 79% está
acumulado em aterros ou poluindo o ambiente natural.

https://br.pinterest.com/pin/544513411167825857/

A reciclagem de plásticos é de extrema importância para o
meio ambiente. Quando reciclamos o plástico ou compramos
plástico reciclado, estamos contribuindo para que este material deixe
de se alojar em aterros sanitários ou na natureza, poluindo as águas e
solos.

produzido através de uma fonte renovável, a
cana-de-açúcar, apresentando características
semelhantes aos convencionais. Mesmo não
sendo biodegradável, ele é conhecido como um
polímero sustentável, devido ao seu menor impacto
no meio ambiente em comparação aos polímeros
convencionais, além de ser 100 % reciclável.



O Spray, desenvolvido pela Fabrican Technology, é composto por matéria-prima natural a partir da lã,
algodão, seda, ou sintética, como náilon, além de solvente de tinta. Quando estas substâncias, em
suspensão dentro do spray, são borrifadas sobre a pele, o solvente evapora rapidamente, permitindo
que a nova roupa tome a forma conforme o corpo que esta sendo aplicado. Além de não formar costuras, este
tecido é tão consistente que pode ser lavado e usado novamente.

Para o espanto de todos, passado alguns segundos, o líquido borrifado em seu corpo se
transformou em um belo vestido!

Na ultima Paris Fashion Week, um dos
principais eventos de moda do mundo, ocorreu
algo inesperado. No encerramento do
desfile, a modelo Bella Hadid se
apresentou semi nua, e logo em seguida,
duas pessoas começaram a borrifar em
seu corpo algo que aparentava ser nada
mais que uma tinta branca.

MODA E TECNOLOGIA
A ciência atuando na moda

6

COMO ISSO FOI FEITO?

TECIDO PULVERIZÁVELTECIDO PULVERIZÁVELTECIDO PULVERIZÁVEL

O IMPACTO DA MODA NOS OCEANOSO IMPACTO DA MODA NOS OCEANOSO IMPACTO DA MODA NOS OCEANOS
Os tecidos sintéticos como o poliéster e o náilon, todos formados a partir de plástico, são hoje,
cerca de 60% do material que compõe nossas roupas. Estas fibras contribuem para a poluição dos
oceanos, liberando no ambiente micropartículas de plásticos em todas as etapas do ciclo de vida e
contribuem com 35% do microplástico que chega no mar.

Pensar numa moda mais sustentável é
essencial para futuro. Por isso a busca por
novas tecnologias vem em direção à
diminuição da quantidade de plásticos que
chegam nos mares.

A tecnologia deste tecido em spray está relacionada com a diminuição de resíduos plásticos, pois ele
pode ser reciclado e reutilizado, além da possibilidade de reciclar tecidos de roupas usadas para
utilizá-las como matéria-prima no spray.
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sub título

MONTANHA TÊXTIL 

Cada vez mais ouvimos falar sobre consumo consciente e vemos muitos ações
contra a indústria têxtil. Este seguimento industrial está entre os mais poluentes,
depois da indústria do petróleo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas
(ONU), 8% dos gases do efeito estufa e 20% do desperdício de água no mundo são
resultados da produção de roupas.

Este documentário nos faz repensar sobre a maneira como projetamos, vestimos e
reutilizamos nossas roupas, uma vez que os resíduos da moda são um fardo em
outros países, mostrando muito bem quem são as comunidades que realmente
estão pagando o preço real desse consumo exagerado.

Com a falta de soluções que possam erradicar o problema do descarte irresponsável  
e o aumento da chamada "fast fashion", uma alternativa apresentada para
amenizar os danos causados é o consumo colaborativo. Entre as opções, estão
aluguel de peças ou um sistema de venda/empréstimo de roupas usadas.
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Filmado no Quénia, Irlanda e Bélgica, o documentário Montanha Têxtil, expõe como
a indústria da moda causa danos ambientais e sociais em países subdesenvolvidos,
que compram contêineres de roupas oriundos do norte geográfico do planeta para
revenda.

O FARDO OCULTO DOS RESÍDUOS DA MODA

VAI UM DOCUMENTÁRIO AÍ ?

https://www.youtube.com/watch?v=Zk6QoA8iWW0


