
O plástico e a vida
marinha



Ou a ausência de vida
Trabal realizado por: Mariana Mendes,Maria Leonor e Lara Luís

Desciplina: cidadania



Consequências

• Todos os anos, oito milhões de toneladas de plástico vão 
parar às águas dos oceanos, provocando a morte de 100 
mil animais marinhos, conforme os dados da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Além disso, a ONU afirma que, 
caso o ritmo de consumo continue o mesmo, em 2050 pode 
haver mais plástico do que peixes nos oceanos.



Qual o efeito 
que o 
consumo 
de plástico 
pode gerar 
nos 
animais?

• O risco pode ser fatal. Os aparelhos 
digestivos desses animais começam 
a ficar cheios de resíduos de lixo e 
tornam-se incapazes de assimilar 
os nutrientes provenientes de 
alimentos verdadeiros.
O efeito, a longo prazo, pode incluir 
o colapso de determinadas 
populações, tais como, tartarugas 
marinhas, golfinhos, focas, entre 
outros.



Algumas situações em

que os animais

ficaram feridos por 

causa do lixo



• https://youtu.be/6zrn4-FfbXw?t=96



Tipos de lixo

existente no 

mar



Quais as 
medidas que 

devem ser 
adotadas para 

evitar que 
plásticos vão

parar aos
oceanos ?

• Consciência ecológica é o primeiro passo para 
evoluir neste processo de melhoria da vida
marinha. Devemos tornar-nos mais consciêntes 
dos nossos atos e da forma como eles afetam o 
ecossistema.
• qualquer lixo descartado de forma incorreta
pode acabar no mar e nos oceanos, o que afeta 
os animais marinhos.



Continuação do 
slide anterior

Devemos adotar uma mudança de atitude, principalmente da
nossa parte como consumidores, adotando um consumo

consciente e responsável,procurando sempre novas
alternativas e soluções inteligentes para substituir o
nosso tão presente plástico. 
Não é fácil,mas também não é impossível.
Um pouco do nosso esforço diário pode afetar
positivamente o nosso ecossistema
na sua totalidade!



Curiosidades
80% de todo o lixo marinho é composto 
por plástico.
Anualmente são produzidas 500 bilhões 
de garrafas de plástico em todo 
o mundo.
Em 2020 gerámos mais de 500 milhões de 
toneladas de plástico, 900% mais do que 
em 1980.

• Já há mais de 150 milhões de 
toneladas de resíduos plásticos nos 
oceanos.

• 500 bilhões a 1 trilhão de sacos de 
plástico são usados por ano.

• 1 milhão de garrafas de plástico são 
compradas a cada minuto.

• 13 milhões de toneladas de plástico 
chegam aos oceanos todos os anos



Ilha de 
plástico no 

Pacífico

• A ilha de lixo que flutua no pacifico é três vezes superior ao 

tamanho de França e é o maior depósito oceânico do mundo. 

contém 1,8 triliões de pedaços de plástico flutuantes que 

matam, anualmente, milhares de animais marinhos entre a 

Califórnia e o Havai.

• Charles Moore foi o primeiro que fez soar o alarme. O capitão 

e oceanográfico norte-americano ficou horrorizado quando, 

em 1997, voltava com o seu veleiro e tropeçou num mar de 

plástico tão extenso que precisou de sete dias para atravessá-

lo. A descoberta de Moore mobilizou a comunidade científica e 

o resto é história: acabava de se tornar pública a ilha de lixo 

no Pacífico, um dos sintomas mais significativos da crise 

ecológica do planeta.



Como é 

constituida a 

Ilha de plástico

no Pacífico?



O que podemos fazer para reduzirmos o 
consumo de plástico ?

• Substituir os sacos de plásticas por 
outros reutilizáveis de tecido ou fibra.

• Reduzir o consumo de copos, pratos, 
talheres ou garrafas de plástico.

• Comprar comida a granel e evitar os 
produtos que tenham embalagens de 
plástico.

• Comprar menos roupas.
• Apostar na reutilização e dar uma segunda 

oportunidade a certas embalagens.
• Substituir os recipientes de plástico 

pelos de metal ou vidro.
• Ser mais sustentável. ser um consumidor 

consciente.



Presença 
de microplásticos na
cadeia alimentar

O plástico localizado nos 
oceanos decompõe-se lentamente 
em microfragmentos que 
são ingeridos pelos animais 
marinhos,
o que faz com que cheguem à 
nossa alimentação com 
consequências ainda 
desconhecidas para a saúde 
humana. 



Os animais 
têm 
sentimentos ?

Texto – Maria Leonor
(Português)

• Na minha opinião, os animais têm sentimentos, pois, quando os 
seres humanos demonstram carinho, os animais sentem-se bem 
e normalmente ficam felizes. Por exemplo, gestos bastante 
pequenos como brincar com os animais e dar-lhes biscoitos faz 
com que eles se sintam felizes.

• Por outro lado, quando um ser humano trata mal os animais ou 
não lhes dá atenção, os animais ficam infelizes e deprimidos.

• Há bastantes casos de maus tratos para com os animais, assim 
como casos de abandono, indiferença e toda a espécie de atos que 
conduzem a um desrespeito para com a vida animal e levam os 
animais a ficarem tristes.

• Apesar de os animais não demonstrarem diretamente os 
seus sentimentos, há certo tipo de situações que nos 
permitem perceber que os animais sentem dor, alegria, tristeza, 
saudade e que se afeiçoam aos seus donos.



Continuação

• No meu ponto de vista, todos os animais devem ter um lar, uma cama 
para dormir, comida, carinho e principalmente amor.

• Por fim, acho que os animais têm sentimentos, pois 
reagem a diferentes tipos de situações de diversas formas.



Os animais 
tem 
sentimentos?

Mariana Mendes 
(Português)

• Na minha opinião os animais têm sentimentos pois são seres 
vivos.

• Existem inúmeros artigos a provar a teoria, sinceramente eu 
tendo um cão há cerca de dois meses sei quando ele pede algo 
como por exemplo atenção, eu adoro o facto de passar o meu 
tempo da quarentena com ele.

• As pessoas antes de terem um animal devem estudar pois requer 
muita paciência e atenção não para qualquer um, eles têm de ter 
atenção e ser ensinados para se comportarem de forma educada 
para com as pessoas e outros animas.

• Eles demostram praticamente os mesmos sentimentos que os 
humanos. vou dar alguns exemplos de sentimentos: alegria, 
tristeza, eles afeiçoam-se aos seus donos, saudades, etc...

• Abandonar os animais não deveria ser opção tal como maltratá-
los.



Continuação

• Os abandonos e maus-tratos aos animais estão a aumentar cada 
vez mais e isso é muito preocupante.

• Os sentimentos dos animais importam tal como os sentimentos dos 
humanos, se temos 
respeito pelos humanos também deveríamos ter respeito pelos animais.

• E é o que eu acho sobre os animais terem sentimentos e temos de os 
respeitar.



Os animais 
tem 
sentimentos?

(Lara- trabalho de 
português)

• Na minha opinião, os animais têm sentimentos, pois eles sentem-se bem 
quando demonstramos afeto por eles, nem que seja com um 
simples gesto, como brincar dois minutos, quando o dono chega do trabalho, 
ou dar-lhe um biscoito ou ir passear e passar um tempo especial com o 
animal.

• Tal como os humanos, existe vários tipos de "personalidades" nos animais, 
existem animais animados que brincam o dia todo e estão sempre a puxar 
pelos donos para brincar, outros mais sossegados que preferem ficar no seu 
canto sem serem incomodados, mas todos têm sentimentos e gostam de se 
sentir amados e ter um lar com comida, água, um sítio para dormir e 
principalmente amor.

• Eu não imagino o que os animais sentem quando sofrem maus tratos, quando 
são tratados com indiferença ou quando ficam à beira da estrada à espera 
que o dono volte. Infelizmente esta é a realidade do nosso pais e não 
podemos fazer muito para contrariar esta tendência, mas sei que, como 
eu, existem milhões de pessoas que queriam que todos os animais do 
mundo tivessem um lar e amor de sobra.

• Concluindo, creio que os animais têm sentimentos como todos os seres 
humanos e sentem dor, felicidade etc.. Às vezes, os animais podem não 
perceber certas coisas e pensar que foi intencionalmente e ficar raivosos ou 
mais alterados.



Conclusão

• Na nossa opinião o plástico e a vida marinha é um 

assunto muito grave! Temos que agir o mais rápido 

possível!

• É muito triste pensarmos que daqui a 30 anos pode haver 

mais plástico nos oceanos do que peixes. e é ainda mais 

triste pensarmos em como o Homem está a destruir estas 

criaturas em tão pouco tempo! Como é que pode haver 

pessoas que quando vão à praia atiram lixo para o 

chão, como se nada fosse. Nem ficam com a consciência 

pesada ao saber que estão a matar lentamente milhões de 

animais marinhos, não é difícil fazer o que está certo! 

Um simples gesto pode mudar tudo, com a ajuda de todos!



O nosso animal é um cão da 
raça golden retriever bebé

trabalho de F.Q.



Rótulo 1 – Snacks para cão



Rótulo 2- Snacks para cão



Rótulo 3- Ração



Rótulo 4- Biscoitos para cão



Discussão

• Na nossa discussão 
reparámos que no 
rótulo 3 as gorduras 
totais são 19g e no 
rótulo 1 são 6,7%

Também reparámos que no 
rótulo 3 as proteínas são 
11g e no rótulo 1 é 30%.



Questão 4
• Não podemos realizar essa questão pois todos os 

rótulos não identificam a energia.



Dadas as 
nossas 

conclusões, 
estes são 

alguns 
aspetos que 

achamos 
importantes:

• Para saber o que se deve dar de comer a um golden 
retriever tem que se ter em conta vários aspetos: a 
idade, o tamanho e os problemas de saúde mais 
frequentes da raça. É importante fornecer-lhe um 
alimento adequado à etapa na que se encontra, 
diferenciando entre comida para cachorro, para cão 
adulto o para cão sénior. É importante também escolher 
um alimento para cães de tamanho médio ou grande, já 
que o seu corpo não precisa o mesmo que o corpo de um 
cão de raça mini.

• Alguns alimentos que podemos dar a um cão golden 
retriver são:

• Ração adequada a idade do cão, alguns snacks e biscoitos.



Outros dos alimentos que são prejudiciais 
para a saúde do animal:
• Abacate

• Sal

• Ovos crus

• Carne crua ou peixe cru

• Noz-moscada

• Noz de macadâmia

• Ossos

• Cogumelos

• Folhas de louro

• Leite e derivados

• Café e chá

• Alimentos com muita gordura

• Álcool

• Açúcar

• Xilitol (adoçante natural)

• Partes verdes do tomate e batata



Webgrafia

• https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/poluicao-
plastica-nos-oceanos

• https://www.ecycle.com.br/1267-microplastico.html

• https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/como-reduzir-
o-consumo-de-plastico

• https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/ilha-de-lixo-
pacifico-setimo-continente

• https://azoreswildadventure.com/2017/11/03/poluicao-
marinha-nas-aguas-dos-acores/

• https://azoreswildadventure.com/2017/11/03/poluicao-
marinha-nas-aguas-dos-acores/

• https://www.rtp.pt/noticias/mundo/poluicao-por-plastico-
ameaca-cada-vez-mais-animais-marinhos-revela-
estudo_n1277093

• http://www.globalgarbage.org/plasticos_na_dieta_da_vida
_marinha.pdf

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/poluicao-plastica-nos-oceanos
https://www.ecycle.com.br/1267-microplastico.html
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/como-reduzir-o-consumo-de-plastico
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/ilha-de-lixo-pacifico-setimo-continente
https://azoreswildadventure.com/2017/11/03/poluicao-marinha-nas-aguas-dos-acores/
https://azoreswildadventure.com/2017/11/03/poluicao-marinha-nas-aguas-dos-acores/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/poluicao-por-plastico-ameaca-cada-vez-mais-animais-marinhos-revela-estudo_n1277093
http://www.globalgarbage.org/plasticos_na_dieta_da_vida_marinha.pdf


Fim!
Obrigada pela vossa 
atenção!

Está nas nossas mãos 
fazer a diferença!


