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Presente plastificado  

Há aproximadamente 120 anos, em 1907, Leo Baekeland, químico belga, 

inventou o primeiro plástico inteiramente sintético e comercialmente viável. Aos poucos, 

este material foi conquistando as indústrias e, logo, os consumidores. Devido aos seus 

diversos benefícios, como o aumento de higiene na área médica, a melhoria na 

conservação de alimentos e o preço acessível, o plástico parecia ser perfeito. Mas era um 

cavalo de Troia.  

Desde aquela época, a Terra já completou mais de quarenta e uma mil rotações, 

mas os materiais usados naquele longínquo ano de 1907 ainda não se decompuseram. O 

plástico resiste firme à passagem do tempo, levando mais de 400 anos para biodegradar-

se. Enquanto compramos mais uma garrafa de água, outras, já usadas, passam a carregar 

água salgada do mar. Segundo a ONU, aproximadamente oito milhões de toneladas de 

plástico são jogadas no mar todo ano. Afogado pela poluição, o mar ficou um lixo - ou 

virou um mar de lixo?  

Pesquisas apontam que por volta de cem mil animais marinhos morrem todos os 

anos devido à contaminação de plástico nos oceanos. Mais da metade de todas as 

tartarugas do mundo já ingeriram plástico. Microplásticos foram encontrados em 

aproximadamente 73% dos peixes do Oceano Atlântico. 90% das aves marinhas têm 

plástico no estômago. O Brasil produz mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico 

por ano, mas recicla somente 1% deste tipo de lixo. A dimensão do problema vai mais 

fundo do que enxergamos. Ela ultrapassa o limite da noção e extrapola o significado de 

preocupante. Será que para isso mudar teremos que nos afogar também?  

São mais de setecentas espécies marinhas que correm risco de extinção. Que 

podem ter os seus futuros embrulhados e sufocados pela pura ignorância humana. É o 

ecossistema em decomposição e o mar em chamas. É o desespero de um presente 

plastificado.  

 


