
Oceano de Plástico ou Plástico de Oceano 

Em tempos de incerteza, não podemos nos agarrar à ideia de que, se não você, outra                

pessoa irá salvar o mundo. Essa é a maior ameaça ao nosso planeta e segundo Greta                

Thunberg, “Temos que começar a tratar a crise como uma crise”. Nos últimos anos, o Brasil                

teve um aumento das indústrias fast fashion e cosmética, que juntamente com o péssimo              

saneamento básico de diversas regiões e a impunidade com aqueles que desrespeitam o             

sistema marinho, emergenciam a vida nos oceanos.  

De acordo com o The Greenest Post, em 2050 haverá mais plástico do que peixe no mar.                 

Nesse sentido, este predador dos oceanos vem se mostrando com mais frequência em nossas              

vidas e um dos principais motivos é o aumento do consumo industrial. Produtos fast fashion,               

que preconizam o uso e descarte de peças de roupa rapidamente, são em sua grande maioria                

produzidos de poliéster, acrílico e nylon, componentes altamente químicos e tóxicos ao meio             

ambiente. Quando estas roupas são lavadas, pequenas fibras se soltam e chegam até rios e               

oceanos, onde contaminam a água e intoxicam os animais. O mesmo vale para os produtos               

cosméticos, que são cheios de química e o que chamamos de microplásticos. Desse modo, ao               

intoxicar os animais marinhos, prejudica-se sua alimentação e locomoção, ou seja, hábitos            

humanos interrompem um ciclo inteiro de vida. 

Além do aumento industrial, muitas regiões brasileiras, quiçá o país como um todo, têm               

diversos problemas com saneamento básico. No Brasil, o saneamento básico é um direito             

assegurado pela Constituição, porém é possível perceber que há a falta de serviços e              

infraestrutura, que garantam abastecimento de água, esgoto, limpeza e remoção de resíduos            

sólidos. Com isso, muitas pessoas vivem em condições absurdas e não têm onde depositar              

seus resíduos se não no rios. Nesse contexto, a falta de penalidade com aqueles que jogam                

lixos nos mares e desrespeitam o meio ambiente só agrava o quadro de poluição marinha.               

Quanto mais tempo passamos agindo desse modo, mais consequências trágicas serão           

evidentes.  

Portanto, como muitos países, o Brasil sofre com a poluição dos oceanos, que pode ser               

explicada através do aumento da demanda de indústrias, a precariedade do saneamento            



básico, juntamente com a impunidade com aqueles que desrespeitam o meio ambiente. Para             

que seja possível perceber mudanças na sociedade e nos oceanos, será necessário que alunos              

e jovens tenham mais estímulo a reciclagem, com a inserção de palestras com ONGs, como o                

Instituto Ecológico Aqualung. Além disso, políticas governamentais, como o Plano Nacional           

de Resíduos Sólidos, devem ser implementadas com mais força, por meio de substituições de              

materiais plásticos descartáveis, como garrafas PET, por produtos retornáveis e recicláveis.           

Assim, será possível ver mudanças sociais que com certeza impactarão os oceanos            

positivamente.  


