REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SALVE
O
MAR
PRAIA SEM LIXO

Se encontrar lixo na praia, leve consigo até à lata
de lixo. Independentemente de não ter sido a pessoa
que sujou, você está contribuindo para o bem
do planeta.

Um grupo de cinco Jovens decide ir à praia da Costa do Sol num dia de calor abrasador.

Eram eles: Paulo, Tomás, Khadir, Sandra e Antónia.

Ao chegarem à praia
juntaram as comidas e
bebidas que trouxeram:
refrescos em garrafas
de plástico, pratos e
copos de isopor
(material proveniente
do petróleo), com
impactos irreversíveis
para o ambiente
marinho.
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Enquanto
estiveram na praia,
consumiram
alimentos e
bebidas, deixando
os restos na areia,
apesar da
existência próxima
de um contentor de
lixo.

Ao deixarem o lixo na praia, o grupo de amigos demonstrou não ter nenhuma preocupação em
relação à conservação do nosso ambiente, poís o lixo deixado na praia facilmente chegará
ao mar, poluindo-o.

Ao observar a atitude dos cinco jovens,
a educadora ambiental resolve agir.

Sabiam que 80% da poluição
de lixo plástico nos oceanos
resulta de maus hábitos
e de comportamentos
irresponsáveis das pessoas?

Alô jovens!
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Infelizmente,
algumas pessoas não sabem
que isto é errado, daí que
iniciamos a campanha "Lixo
na praia, não!"

Para além de deixar o
lixo nas praias, há
outros hábitos
igualmente condenáveis
que contribuem para a
poluição dos mares.
Por exemplo, deitar
objectos na sanita que
acabam por ir parar ao
mar como cotonetes,
tampões, beatas de
cigarros, pensos,
toalhitas faciais e de
bebé.

Estes objectos poluem o oceano representando um perigo para a vida
marinha. Os cotonetes perfazem cerca de 60% do lixo proveniente das
águas residuais encontradas nas praias.

Ah é!!!! Mas quanto tempo o plástico
leva para se deteriorar
e desaparecer?
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Antes de mais é importante que vocês
saibam que alguns animais marinhos
ingerem objectos plásticos, confundindo-os
com alimento. Depois, o plástico obstruí as
vias respiratórias e danifica o aparelho
digestivo. Por fim, isto torna-se também um
problema para o Homem, pois por exemplo,
quando os peixes ingerem plástico, este
material entra na cadeia alimentar e acaba
no nosso prato.

CICLO DA GARRAFA DE PLÁSTICO NO MAR
Uma garrafa plástica de água mineral é
lançada na rua ou exposta no lixo
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A contaminação pode chegar ao
Homen atravês da alimentação,
e os efeitos são vários: problemas
intestinais, úlceras gástricas, lesões
do fígado, infertilidade e até a morte
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Esses animais são
contaminados pelos productos
químicos e outros poluentes
associados ao plástico

A chuva ou vendaval carrega
essa garrafa para um córrego
urbano
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Essa garrafa é
carregada pelo vento e vai
desaguar no mar ou no rio
No mar, dependendo das
marés e das correntes,
ela pode encalhar na
praia ou ser arrastada
para bem longe

Boiando em alto-mar,
a garrafa é lentamente
decomposta pelos raios
solares e pela força das
ondas
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O plástico da garrafa é
quebrado em partes cada
vez menores, até mesmo
microscópicas, conhecidas
como microplástico
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Esse microsplástico se mistura
no mar e entra na cadeia
alimentar de diversas espécies
marinhas, como peixes, moluscos,etc

Pedaços maiores de plástico
(macroplástico) são ingeridos
por tartarugas, baleias e
outros animais marinhos

O processo completo de degradação
do plástico pode demorar até 450 anos.
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Quais são os cuidados
que devemos ter para
gerirmos melhor o lixo
nas praias?

O que podemos
fazer para manter a
praia limpa?

Gostavamos de poder
fazer algo!

Podem participar em campanhas de limpeza de praia, optar por usar
cotonetes com haste de papel, podem colocar um caixote de lixo na casa
de banho para que as pessoas não deitem cotonetes na sanita
e podem comprar productos com menos embalagens ou de uso único.
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Depois deste momento de reflexão, os cinco jovens recolheram todo o lixo que tinham deixado
no local e colocaram em caixotes disponíveis. Os jovens ficaram consciencialização sobre os
impactos negativos que o lixo pode ter na praia, no mar e na natureza.
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Plástico no Oceano em Números
150 milhões
Toneladas de lixo
plástico nos oceanos.

10 milhões
Toneladas de plástico
estimadas lançadas
ao mar anualmente.

1.1% - 2.5%
Potencial crescimento anual
da procura do plástico de uso
único no mundo, mesmo após
restrições.

3.5% - 4.0%
Crescimento anual da procura
mundial de plástico.
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