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Lixo Marinho um 
problema global de poluição

2
World Economic Forum

80% é plástico



Comandante Charles Moore

Descobriu a ilha de plástico do 
Pacífico em 1997



Plástico - Lixo mais importante no oceano e 
zona costeira

• megaplástico > 1 m
• macroplástico > 25 mm
• mesoplástico > 5 mm 
• microplástico > 1 µm
• nanoplástico < 1 µm

Marine Debris as a Global Environmental Problem, 2011 

80% do lixo marinho é plástico



Prize of “wild nature” of the London Natural History Museum 

Photography made in Indonesia
2nd largest producer of garbage

Plástico um problema global de 
poluição

• 5.25 triliões de partículas
plásticas

• 269 000 tons estão a 
flutuar na superfície do 
mar 

• 13000 - 18000 /km2

• No Atlântico Norte e nas
Caraíbas > 200 000 /km2

• Níveis elevados nos giros



Plástico no Oceano a partir de Satélite

WOA, 2016

2050 mais plástico do que peixe



Plástico no fundo do mar nas águas europeias

Litter Items on the Seafloor of European Waters

Pham et al. 2014.PLOS ONE 5(9),e95839
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> 200000  partículas de plástico/km2



Impressão digital humana na fossa das 
Marianas

Saco de plástico a  10898m 

WHOI

110 a 170 dias
de transporte entre a superfície e o 

fundo do mar

a 1000 km da costa

Chiba et al. Marine Policy

1 a 5 triliões de sacos de plástico
consumidos anualmente



Poluição dos Ambientes Costeiros                                                                      
M. J. Bebianno 9

Poluição por Macro Plásticos



Percentagem de plástico no conteúdo estomacal que excede
<0.1 g 

GESAMP Report and Studies 99, 2019



Comportamento do Plástico no Oceano
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Vital et al. Mar. Pollut. Bull. (accepted)

Microplásticos em mexilhões no Algarve

Zona costeira
Ria Formosa



Microplásticos presents em várias
espécies marinhas no Algarve

Salmonetes





Exemplos de como poderemos 
reutilizar o plástico recolhido no mar



O plástico reconhido no mar tem inspirado as artes
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