
1 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

Giovanni José Pereira 

 

 

 

 

OS PERIGOS DA POLUIÇÃO POR PLÁSTICOS (PETROQUIMICOS) E OS DESAFIOS 

AMBIENTAIS: UMA QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE PLANETÁRIA.  

 

 

 
Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Direito da Escola Superior Dom 

Helder Câmara como um dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Direito 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Orientador: Prof. Dr. Sébastien Kiwonghi 

Bizawu . 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017 
 



2 

 ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

 

 

 

Giovanni José Pereira 

 

 

 

 

Os perigos da poluição por plásticos (petroquímicos) e os desafios ambientais: uma 

questão de responsabilidade planetária.  

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Direito da Escola Superior Dom 

Helder Câmara como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Direito.  

  

  

 

Aprovado em: __/__/____ 

 

 

 

____________________________________________________________   

Orientador: Prof. Dr. Sébastien Kiwonghi Bizawu . 

 

  

____________________________________________________________   

Professor Membro: Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa. 

  

 

____________________________________________________________   

Professor Membro: Prof. Dr. José Claudio Junqueira Ribeiro.  

  

 

 

Nota: ________  

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017 

 

 



3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PEREIRA, Giovanni José. 

 P436p        Os perigos da poluição por plásticos (petroquímicos) e os desafios 

ambientais: uma questão de responsabilidade planetária / Giovanni 

José Pereira. – Belo Horizonte, 2017. 

100 f. 

 

Dissertação (Mestrado) – Escola Superior Dom Helder Câmara.  

Orientador: Prof. Dr. Sébastien Kiwonghi Bizawu 

Referências: f. 101 – 104 

 

1. Direito ambiental. 2. Impacto ambiental. 3. Degradação.  

4. Bizawu, Sébastien Kiwonghi. ll. Título 

 

 

CDU 349.6(043.3) 

Bibliotecário responsável: Anderson Roberto de Rezende CRB6 - 3094  

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dedico o presente estudo ao nosso Pai Celestial, que nos dá o dom da 

vida, à nossa sempre protetora Mãe Santíssima, a minha família, pais 

(in memoriam) irmãos, irmãs e sobrinhos, e em especial a minha 

esposa, minhas filhas, que sempre estão ao meu lado em todos os 

momentos. Aos irmãos de escritório, pela força, compreensão e 

supressão em minhas ausências para dedicação ao mestrado. Aos 

colegas de caminhada no mestrado, pelas lutas conjuntas e apoio 

incondicionais que sempre recebi de todos com quem tive o privilégio 

de conviver durante os dois anos. Meu muito obrigado. 

 

 

 

 



5 

AGRADECIMENTOS  

 

  

Venho aqui agradecer ao Criador, responsável por todas as conquistas que obtemos neste 

plano espiritual, a Jesus pelos ensinamentos baseados no amor incondicional, a Deus e ao 

próximo, a nossa Santa Mãe de Deus,  pela constante proteção e vigília, e a todos os anjos 

celestiais que nos intuem e iluminam nesta caminhada terrena. 

 

Agradeço também a minha esposa Dayse, pela compreensão de minha ausência e apoio 

sempre incondicional em todos os meus projetos,  companheirismo constante em todos meus 

passos. 

 

As minhas filhas Luanna e Lorena, sempre carinhosas a atentas aos nossos passos, e 

orgulhosas de ter um pai estudante. 

 

Agradeço aos meus irmãos de escritório,  Sérgio Murilo Braga, Hermeraldo Andrade, Diogo 

Silva, Marco Antônio Araújo, Sidney Machado, Isabela Nunes, Juliana Silva, Caio Fonseca, 

Wilker Dias, Frederico, Rita Moreira, Flaviana Souza e Antonio Pedro, companheiros de 

todas as horas e todas as batalhas, grandes incentivadores e colaboradores. 

 

Meus sobrinhos que sempre vibraram com todas as minhas conquistas, e sempre carinhosos 

em todos os momentos. 

 

A todos os demais membros de minha família que sempre tiveram um carinho especial por 

mim e sempre me apoiaram em todas as empreitadas da minha vida. 

 

Agradecimento especial a todos os professores do mestrado da Dom Helder, e ao meu 

orientador, Professor Dr Sébastien Kiwonghi Bizawu,  que não mediu esforços no apoio para 

que tivesse condições de concluir mais esta etapa de minha vida, bem como aos funcionarios 

e às funcionárias,  Reitoria e às Pró-reitorias, parabenizando a todos pela excelência do curso 

ora concluído. 

Ao professor André de Paiva Toledo com quem tive a oportunidade de conhecer e me 

interessar pelas questões de Direito do Mar, cujo tema que escolhi para estudo é fruto do tema 

do primeiro assunto trazido pelo mesmo.  



6 

Também o professor José Claudio Ribeiro Junqueira, maior autoridade mineira em matéria de 

resíduos sólidos, grande incentivador  e colaborador deste trabalho, fornecendo 

direcionamentos e matérias. 

Aos professores, Beatriz Souza Costa, Émilien Vilas Boas Reis, João Batista Moreira Pinto, 

José Adércio Leite Sampaio, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, Romeu Faria Thomé da Silva, 

cujos ensinamentos recebidosao longo do curso me serão uteis por toda a minha vida  e a 

professora  Maraluce Maria Custódio, que atendeu de prontidão ao convite para fazer parte da 

banca examinadora, meu muito obrigado a vocês. 

A todos os colegas de mestrado, com quem tive a honra de conviver e trocar experiências, 

tanto acadêmicas como de vida, em especial a Isabel Guedes, Ana Mutum, Thiago Loures, 

Warley, Vânia, Ciangeli, Vivian Belézia, Camila Menezes, Fernanda, Bárbara, Agnaldo (o 

Divo), Willia, Amanda, Dioclides, companheiros e amigos de todas as horas, alegrias e 

tristezas, saúde e tropeços, e, especialíssimo, a Larissa Freitas, com quem dividi a agonia final 

da conclusão do trabalho, grande incentivadora e animadora que em momento algum deixou 

que eu esmorecesse.     

Meu muito obrigado a todos vocês e me perdoem todas as falhas que por algum motivo tenha 

cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

RESUMO 

Diante de suas características,  o hidrocarboneto plástico, principalmente pela sua 

durabilidade e praticidade com que é manuseado, é bastante utilizado e incorporado às 

atividades industriais, à medicina, ao acondicionamento de alimentos, às compras e 

embalagens em geral, cujo uso contínuo doméstico é também de extrema relevância, 

tornando-se difícil imaginar a humanidade sem a utilização do plástico. Ocorre que, todas 

estas características tornaram-se um grande problema mundial. A reduzida taxa de degradação 

e gestão incorreta dos resíduos de plástico promoveu a dispersão pelo ambiente, onde se 

fragmenta em pequenos pedaços - microplásticos (menor que 5mm), que vão acumulando-se 

principalmente em meios marinhos, formando-se inclusive ilhas de plásticos. Diversos são os 

impactos causados pela disposição inadequada de resíduos plásticos, tais como visual, para a 

saúde, econômicos e ecológicos, afetando a saúde da fauna e da flora. O consumo de sacos de 

plástico descartáveis ou sacos leves tem sido cada vez mais elevado. Os sacos leves, pela 

fragilidade, são difíceis de reutilizar, sendo considerados embalagens de curta-duração, de uso 

menor que 12 horas. Ambientalistas estão incentivando as pessoas a acabarem com o uso de 

sacolas plásticas em quase todos os países, mas isto ainda não ocorre em grande taxa, o que 

nos chama a atenção no sentido de conscientizar as pessoas de que o plástico é perigoso para 

as gerações presentes e  futuras,  ao passo de sua longevidade na decomposição, chegando 

alguns deles, como o caso das garrafas de plástico, comumente chamadas de pets, que  podem 

demorar cerca de 1.000 anos para se decompor, somando-se ao fato de que em média, cerca 

de 14 bilhões de quilos de resíduos de plástico são dispensados finalmente no mar a cada ano, 

com diversos impactos e grande ameaça á fauna e flora marinha. A pesquisa objetiva analisar 

o problema relativo à poluição por plásticos, seus impactos e uma possível solução para sua 

mitigação ou mesmo solução que objetive a redução e sua disposição adequada ou mesmo a 

criação de alternativas para a solução do problema. 

 

Palavras-chave: Plásticos; Disposição inadequada; Degradação ambiental; Impactos; 

Mitigação. 
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SUMMARY 

 

In view of its characteristics, the hydrocarbon, called plastic, mainly due to its durability and 

practicality with which it is handled, is widely used and incorporated into industrial activities, 

medicine, food packaging, shopping and packaging in general, whose continuous domestic 

use is also Of extreme relevance, making it difficult to imagine humanity without the use of 

plastic. It so happens that all these characteristics have become a major worldwide problem. 

The low rate of degradation and incorrect management of plastic waste promoted dispersal in 

the environment, where it is fragmented into small pieces - microplastics (less than 5 mm), 

which accumulate mainly in marine environments, forming islands of plastics. Several are the 

impacts caused by the dispensation of plastic, such as visual, for health, economic and 

ecological, affecting the health of fauna and flora. The consumption of disposable plastic bags 

or light bags has been increasing. Lightweight bags, due to their brittleness, are difficult to 

reuse and are considered to be short-lived packages, for less than 12 hours. Environmentalists 

are encouraging people to stop using plastic bags in almost every country, but this still does 

not happen at a great rate, which draws our attention to making people aware that plastic is 

dangerous for present generations And in the future, as well as their longevity in the 

decomposition, some of them, such as the plastic bottles, commonly called pets, that take 

almost 1,000 years to decompose, in addition to the fact that on average, about 14 Billions of 

pounds of plastic waste are finally dispensed into the sea every year, with several impacts and 

great threat to the marine fauna and flora. The research aims to analyze the problem of 

pollution by plastics, its impacts and a possible solution for its mitigation or even solution that 

aims at the decrease and its dispensation or even the creation of alternatives. 

 

Keywords: Plastics; Inadequate disposition; Ambiental degradation; Impacts; Mitigation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        O tema objeto da presente pesquisa tem como delimitação o estudo da poluição por 

plásticos (petroquímicos), e apontar possíveis soluções de mitigação dos impactos causados. 

Considerando as características do plástico, principalmente pela sua durabilidade e 

praticidade quanto ao manuseio e uso doméstico, sua utilização e incorporação às atividades 

humanas em geral, bem como,  na indústria e na medicina,  tornando-se difícil sua não 

utilização e/ou sua substituição, indaga-se que a disposição inadequada do plástico no meio 

ambiente causa inúmeros impactos, tanto  para a saúde como para a economia, e 

principalmente para as questões ecológicas em meios marinhos, com grande preocupação para 

as futuras gerações. 

           Constitui objetivo geral da pesquisa analisar as principais questões que envolvem o uso 

do plástico petroquímico, suas etapas e eventuais medidas a serem tomadas para sua 

mitigação, valorização energética e reciclagem, tendo como objetivos específicos discutir as 

políticas públicas nacionais e internacionais voltadas ao problema, bem como analisar a 

legislação vigente sobre as questões que envolvem a dispensação do plástico e conscientizar 

as populações quanto aos perigos oriundos do sua dispensação inadequada e, finalmente,  

analisar os impactos experimentados pelo meio ambiente e as possibilidades de seu 

agravamento futuro e a adoção de medidas mitigatórias.  

           A presente pesquisa justifica-se pela importância do assunto tratado que atinge toda a 

população mundial e que é de responsabilidade de cada indivíduo, visando achar uma solução 

para a questão, evitando-se catástrofes para as futuras gerações, que se tornem impossíveis de 

serem solucionadas.  

Nos últimos 40 anos, são registrados descartes no ambiente natural de uma 

quantidade enorme de materiais plásticos.  

Segundo Estudos do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA), 

em 1997, 6,4 milhões de toneladas de lixo eram introduzidos nos oceanos todos os anos, 

havendo uma estimativa de que atualmente existem 13.000 fragmentos de materiais plásticos 

por Km2 em todos os oceanos, representando 70% de todos os detritos que são dispensados e 

se encontram no mar. 
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Diante da enorme ameaça que tais detritos causam à fauna marinha e a importância 

da proteção ambiental dos espaços geográficos  ambientais transfronteiriços, o Direito 

internacional passou a regulamentar a questão, tendo como um dos principais marcos a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Convenção de Montego Bay), que, na 

parte XII, passou a tratar diretamente da proteção e preservação do meio ambiente marinho. 

Tornou-se necessária a criação de uma ordem jurídica que facilitasse as 

comunicações internacionais, promovendo o uso pacífico dos mares, sua conservação e 

utilização equitativa de seus recurso vivos além da proteção do meio marinho, principalmente 

do alto mar que constantemente é utilizado como a lixeira da humanidade.  

Portanto, diante dos enormes problemas gerados pela disposição inadequada dos 

plásticos, principalmente para o meio marinho, precisamos repensar a forma que atualmente 

tratamos o assunto, com o objetivo de mudar os hábitos frutos do consumismo e da facilidade 

de utilização do plástico no dia a dia, característica do mundo capitalista, e passarmos a adotar 

políticas mais eficazes visando a mitigação do problema e valorizando as atitudes que venha a 

contribuir para a solução da questão, sendo uma delas a adoção e valorização dos programas 

de reciclagem. 

          Partindo da teoria da correta utilização do plástico e sua disposição de forma adequada 

poderiam ser minimizados os impactos atualmente causados, visando sua mitigação ou 

mesmo eliminação, afirma-se que a substituição, ainda que parcial, da utilização do plástico 

nas diversas aplicações, por outras práticas, bem como a adoção de métodos de reciclagem 

eficientes, se tornam  necessárias para um meio ambiente sadio e equilibrado. 

A poluição por plásticos é uma consequência natural do desenvolvimento industrial, em 

especial a grande quantidade de resíduos que acaba desperdiçada, sendo introduzida no meio 

ambiente uma quantidade cada vez maior de materiais sintéticos como o plástico. 

Diante da facilidade e amplitude de utilização, o plástico se tornou um aliado na vida da 

humanidade, mas sua disposição inadequada se tornou um problema que merece preocupação, 

e estudo, no sentido de encontrar soluções para o problema que é mundial e afeta todas as 

nações, tendo como marco teórico Tiago Vinicius Zanella, em seu artigo, Poluição Marinha 

Por Plásticos e o Direito Internacional do Ambiente, RIDB, Ano 2 (2013), nº 12. 

No nível internacional, a Convenção de Montego Bay, que nos apresenta, como 

regras gerais comum a todos os Estados, a obrigação de proteger e preservar o meio ambiente 

marinho, de respeitar os direitos de outros Estados de não sofrerem poluição e de lutar contra 

toda a forma de poluição no meio marinho. 
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O trabalho é dividido em   seis capítulos, iniciando, no segundo capítulo, pelo estudo 

sobre a  convenção das nações unidas sobre o direito do mar e a poluição por disposição 

inadequada: a inserção do plástico no meio ambiente marinho, que trata especificamente sobre 

a  proteção do direito ambiental dos mares e sua natureza juridica, apontando a  Convenção de 

Montego Bay e a poluição do meio marinho por disposição inadequada, os impactos da 

poluição marinha por plásticos e o tratamento jurídico internacional. 

No terceiro capítulo trazemos á reflexão a necessidade de criação de um estado 

transnacional para efetivação do direito ao meio ambiente no mundo, onde abordamos o  

direito ambiental e o papel do direito internacional, as conferências internacionais organizadas 

pela ONU, a imitação à efetividade do direito internacional em relação á soberania dos 

estados e o princípio da não-intervenção, analisamos as normas jus cogens x soft law.  

No quarto capítulo apontamos, as diversas espécies de plásticos mais utilizados, suas 

características e aplicações, inclusive os biodegradáveis. 

No quinto capítulo tratamos da poluição plástica nos mares, apontando os problemas 

para a fauna, flora e para o ser humano, chamando a atenção para o grande impacto ambiental, 

com a formação das ilhas de lixo plástico nos mares, as instituições que estudam o assunto a 

nível mundial, com destaque para a Race for Water (corrida pela água) e fechamos o capitulo 

analisando o impacto catastrófico do microplástico.  

No sexto capítulo, tratamos do direito dos animais em razão da poluição por 

plásticos, os impactos sofridos pelos mesmos. 

E, no último capítulo analisamos a questão da disposição de resíduos sólidos no 

brasil. 

Do estudo realizado constatamos que diante de suas características  o hidrocarboneto 

plástico, principalmente pela sua durabilidade e praticidade com que é manuseado, é bastante 

utilizado e incorporado às atividades industriais, à medicina, ao acondicionamento de 

alimentos, às compras e embalagens em geral, cujo uso contínuo doméstico é também de 

extrema relevância, tornando-se difícil imaginar a humanidade sem a utilização do plástico.  

Ocorre que, todas estas características tornaram-se um grande problema mundial. A 

reduzida taxa de degradação e gestão incorreta dos resíduos de plástico promoveu a dispersão 

pelo ambiente, onde se fragmenta em pequenos pedaços - microplásticos (menor que 5mm), 

que vão acumulando-se principalmente em meios marinhos, formando-se inclusive ilhas de 

plásticos.  
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Diversos são os impactos causados pela dispensação do plástico, tais como visual, para 

a saúde, econômicos e ecológicos, afetando a saúde da fauna e da flora, os quais passamos a 

abordar. 

2 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR E A 

POLUIÇÃO POR DISPENSAÇÃO INADEQUADA: A INSERÇÃO DO PLÁSTICO 

NO MEIO AMBIENTE MARINHO. 

  

Nos últimos 40 anos, são registrados descartes no ambiente natural de uma 

quantidade enorme de plásticos.  

Segundo Estudos do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA), 

em 1997 6,4 milhões de toneladas de lixo eram introduzidos nos oceanos todos os anos, 

havendo uma estimativa de que atualmente existem 13.000 fragmentos de materiais plásticos 

por KM2 em todos os oceanos, representando 70% de todos os detritos que são dispensados 

no mar. 

Diante da enorme ameaça que tais detritos causam à fauna marinha e a importância 

da proteção ambiental dos espaços geográficos  ambientais transfronteiriços, o Direito 

internacional passou a regulamentar a questão, tendo como um dos principais marcos a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Convenção de Montego Bay), que, na 

parte XII, passou a tratar diretamente da proteção e preservação do meio ambiente marinho. 

Tornou-se necessário a criação de uma ordem jurídica que facilitasse as 

comunicações internacionais, promovendo o uso pacífico dos mares, sua conservação e 

utilização equitativa de seus recurso vivos além da proteção do meio marinho, principalmente 

do alto mar que constantemente é utilizado como a lixeira da humanidade.  

 

2.1 A PROTEÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL DOS MARES E SUA 

NATUREZA JURIDICA. 

 

Inicialmente cumpre-nos distinguir a questão relativa a natureza jurídica dos 

oceanos, que incialmente tinha a concepção de ser res nulliuns e atualmente passou a ser 

tratada como res communis. 

Res nullium significa como sendo algo(coisa) que não pertence a qualquer pessoa. 



18 

Já a res communis, os oceanos e mares passaram a ter a concepção de pertencer a 

toda a comunidade global , de forma conjunta e simultânea, onde todos os países têm iguais 

direitos, sendo insuscetível de apropriação individual. 

Somente a partir dos anos 60, com o incremento do processo tecnológico e industrial, 

que por sua vez permitiu o desenvolvimento da indústria naval passando a produzir 

embarcações de porte cada vez maior,  que gerou diversas modificações e consequencias para 

o meio ambiente marinho, com desastres ambientais cada vez maiores aliados ao aumento dos 

rejeitos dispensados nos mares, é que a começaram a surgir as convenções internacionais 

visando regular a matéria. 

 

2.2  CONVENÇÃO DE MONTEGO BAY E A POLUIÇÃO DO MEIO 

MARINHO POR ALIJAMENTOS. 

 

A Convenção de Montego Bay, apresenta como regras gerais comuns a todos os 

Estados, a obrigação de proteger e preservar o meio ambiente marinho, de respeitar os direitos 

de outros Estados de não sofrerem poluição e de lutar contra toda a forma de poluição no 

meio marinho, passando a classificar as formas de poluição em seis tipos: 

I – Poluição de origem terrestre, denominada poluição telúrica; 

II – Poluição proveniente de atividades relativas aos fundos marinhos, sob jurisdição 

nacional; 

III – Poluição proveniente de atividades no leito do mar, nos fundos marinhos e seu 

subsolo, além dos limites da jurisdição nacional; 

IV – Poluição por alijamento(caso dos plásticos); 

V – Poluição proveniente de embarcações; 

VI – Poluição da atmosfera ou através dela. 

 

A poluição por alijamento, como o caso da poluição por plásticos, foi regulamentada 

pela Convenção, através de  seu artigo 1º, parágrafo 5º: 

A) alijamento significa: 

I – Qualquer lançamento deliberado no mar de detritos e outras matérias, a partir de 

embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções; 

II – Qualquer afundamento deliberado no mar de embarcações, aeronaves, 

plataformas ou outras construções;  

B) O Termo alijamento não incluirá: 

I – O lançamento de detritos ou outras matérias resultantes ou derivadas  da 

exploração normal de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções, 

bem como o seu equipamento, com exceção dos detritos ou de outras matérias 

transportadas em embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar 

ou para ele transferidos que sejam utilizadas para o lançamento destas matérias ou 

que provenham do tratamento desses detritos ou de matérias a bordo das referidas 

embarcações, aeronaves, plataformas ou construções; 

II – O depósito de materiais para outros fins que não os do seu simples lançamento 

desde que tal depósito não seja contrário aos objetivos da presente convenção.  
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A poluição do meio marinho por lançamento deliberado de detritos no mar tem se 

tornado uma pratica rotineira de Estado e de empresas privadas que se desfazem de 

seu mais diversos resíduos incluindo, industriais, urbanos e até hospitalares, de 

forma mais simplificada e menos onerosa que a destinação terrestre, o que serviu 

como alerta para a regulamentação da situação no âmbito internacional. 

 

A Convenção de Montego Bay,  trouxe alguns dispositivos regulando matéria, quais 

sejam, o artigo 194, § 3º e artigos  210 e 216, sendo que estes dois últimos sintetizaram três 

princípios básicos: 

A) obrigação que os Estados possuem de adotar leis e regulamentos com a 

finalidade de prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho por 

alijamento, bem como de procurar estabelecer e colocar em prática, por intermédio 

de organizações internacionais competentes, ou de uma conferência diplomática, as 

regras, normas, práticas e procedimentos regionais e mundiais para prevenir, reduzir 

e controlar a poluição; 

B) a necessidade de que a legislação interna dos Estados assegure que o alijamento 

não se realize sem a devida autorização das autoridades competentes; 

C) a necessidade de que o alijamento que ocorre no mar territorial, na zona 

econômica exclusiva ou na plataforma continental de um Estado jamais poderá ser 

realizada.  

 

O artigo 216, § 1º  trata das competências que são atribuídas ao Estado, para fins de 

implementação efetiva dos princípios elencados, cabendo a execução: 

A) Ao Estado costeiro, no que se refere a alijamentos em seu mar territorial, ZEE e 

plataforma continental;  

B)ao Estado da bandeira, no que se refere às embarcações que arvorem sua bandeira 

ou às embarcações e aeronaves que estejam registrados em seu território; 

C)A qualquer Estado no tocante a atos de carga de detritos e de outras matérias 

realizados em seu território ou em seus terminais ao longo da costa.   

 

Cumpre salientar que, a questão é tão séria que o lixo marinho flutuante e 

principalmente os plásticos, podem ser vistos em todos os oceanos, inclusive em locais 

desabitados como o caso dos polos, que alí são levados pelas diversas correntes marinhas e 

muitas vezes são frutos de descargas realizadas por embarcações que são contratadas 

especificamente para o alijamento, o que tem ocasionado diversos transtornos nos animais 

marinhos inclusive alimentares  e intoxicações por dejetos. 

 

2.3  IMPACTOS DA POLUIÇÃO MARINHA POR PLÁSTICOS E O 

TRATAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL. 

 

Diante das complicações e impactos ambientais nos mares e oceanos, causados pelo 

alijamento dos plásticos, com sérios danos á fauna marinha, ingestão por aves e demais 

organismos variados tais como planctons e até mamíferos, bem como a dispersão de 
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espécimes microbianas para águas onde não são nativas e o transporte de contaminadores 

orgânicos, trouxeram a necessidade de regulamentação.  

Portanto, acordos e tratados internacionais são imprescindíveis para minimizar o 

problema, tendo em vista que apenas por meio de uma atuação conjunta da comunidade 

internacional é que se poderá exercer uma política efetiva de preservação e proteção do 

espaço marinho. 

A CNUDM aborda em seus artigos 192 a 237 a questão da proteção e preservação do 

ambiente marinho, sendo que o artigo 194 trata mais detalhadamente da poluição marinha por 

plásticos. 

Busca ainda individualizar e regulamentar de forma específica a poluição de origem 

terrestre (art. 207) e a poluição por navios(art. 210). 

A intenção é repassar para os Estados o dever de regulamentar a proteção do 

ambiente marinho e de procurarem atuar por intermédio das organizações internacionais 

competentes ou de uma conferência diplomática.  

Além da Convenção de Montego Bay, outros acordos internacionais anteriores 

regulavam a poluição, como o caso da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos e outras matérias, de 1972 (LC, 72); e a MARPOL 73/78(Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios). 

Portanto, desde 1972 era proibido que fossem alijados ao mar qualquer polímero 

sintético, que à época visava principalmente a segurança da navegação e da pesca, mas ainda 

não contemplava a preservação ambiental. 

 

3 A NECESSIDADE DE UM ESTADO TRANSNACIONAL PARA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO AO MEIO AMBIENTE NO MUNDO. 

Com a Revolução Industrial, o meio ambiente passou a ser utilizado de forma 

desordenada, o que implicou na redução da camada de ozônio, ocasionando o efeito estufa e 

as mudanças climáticas que são evidenciadas em todo mundo. As calotas polares estão 

derretendo, evidenciam-se as chuvas ácidas, além de problemas relacionados com a 

diversidade biológica, degradação dos recursos minerais e ambientais, bem como problemas 

de saneamento conjugados com o lixo, o abastecimento de água e a destinação do esgoto 

sanitário, esses últimos diretamente relacionados com a pobreza e o crescimento populacional. 

Todos esses efeitos são observados em todo o mundo, razão pela qual a preocupação com a 

natureza ultrapassa os limites de cada nação. Os problemas transbordam os limites dos 
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Estados-Nação e juntos com o fenômeno da Globalização passam a ser desafios comuns para 

toda a humanidade. 

 A partir do momento em que a natureza passou a ameaçar o homem, o que se 

demonstrou após a ocorrência das catástrofes e demais consequências acima elencadas, a 

comunidade internacional passou a se unir para estabelecer os princípios que deveriam ser 

observados por cada país para que seja possível efetivar o Direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Observou-se que os limites para a proteção do meio ambiente ultrapassam as 

fronteiras geográficas de cada nação, motivo pelo qual as diretrizes do Direito Ambiental de 

cada nação devem estar diretamente atreladas ao Direito Internacional, uma vez que aquele 

estabelece os princípios e normas que regem o direito ao meio ambiente equilibrado, enquanto 

esse prevê as possíveis soluções para os problemas ambientais de forma planetária.  

Entretanto, a efetividade desse Direito Internacional Ambiental encontra limites 

na soberania de cada nação, a qual consiste na discricionariedade de cada Estado atuar de 

forma independente, facultando-lhe a possibilidade de aderir ou não aos Tratados e 

Convenções Internacionais.  

Verificar-se-á que não se pode mais admitir que a soberania consista na liberdade 

dos Estados de atuarem independentemente e de forma isolada, à luz do seu interesse 

específico e próprio. A soberania de hoje deve consistir numa cooperação internacional em 

prol de finalidades comuns, pelo que não pode considerar um Estado de forma isolada, mas 

sim como membro de uma ordem internacional.  

Nesse contexto, este tópico tem como objetivo geral abordar sobre a efetividade 

das normas de Direito Internacional Ambiental para detectar se elas podem contribuir para 

garantir um Direito ao Meio Ambiente sustentável.  

Buscar-se-á, demonstrar a importância do Meio Ambiente e o papel do Direito 

Internacional que atua como agente cooperador das nações para que estas estabeleçam as 

regras necessárias para controlarem e penalizarem a degradação do meio ambiente, 

estabelecendo critérios de fiscalização e proteção da natureza.  

Analisar-se-ão, especificamente, as principais organizações internacionais, desde 

o Greenpeace até as Conferências realizadas pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

examinando os objetivos da Conferência de Estocolmo, da ECO/1992, do Rio + 10 e do Rio + 

20, de forma a levantar os resultados desses encontros para a proteção do meio ambiente por 

todas as nações. Em seguida, será estudada a limitação das normas internacionais diante do 

princípio da soberania dos Estados-Nações. Também será estudada a natureza das normas jus 
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cogens e soft law. Nesse contexto, verificar-se-á a solução traçada por alguns estudiosos das 

normas internacionais, os quais defendem a necessidade de um Estado Transnacional para que 

seja possível efetivar as normas internacionais de Direito Ambiental, de forma que elas sejam 

impositivas e observadas por cada nação.  

Neste capítulo, como marco teórico, adotar-se-á o entendimento apresentado por 

Salem Hikmat Nasser e Fernando Rei, no sentido de que o direito internacional é feito por 

uma sociedade de Estados diversos em suas características e interesses; que entre esses 

Estados opera um permanente jogo de forças que influencia o direito por eles produzido.  

Assim, por meio do método indutivo e sistêmico, analisando a doutrina que estuda o 

Direito Internacional Ambiental, bem como sobre o Direito Constitucional, notadamente com 

relação ao princípio da soberania dos Estados, far-se-á uma análise da efetividade das normas 

internacionais ambientais para garantirem a proteção da natureza.  

Para tanto será pesquisada a complexidade da realidade do meio ambiente no mundo, 

analisando as suas transformações e verificando os resultados obtidos por meio das 

Conferências realizadas pela ONU, para levantar as necessidades atuais da sociedade de 

forma a concluir sobre qual seria a solução para que as normas de âmbito externo sejam 

efetivas e impositivas, capazes de controlarem a degradação da natureza de forma planetária.  

 

3.1 DIREITO AMBIENTAL E O PAPEL DO DIREITO INTERNACIONAL. 

 

 Enquanto a natureza não ameaçou a vida humana, buscou-se o desenvolvimento 

econômico, sem preocupar-se com as questões ambientais, degradando-o sem limites. A partir 

do momento que as alterações climáticas e ambientais interferiram na vida das pessoas, 

passou-se a buscar soluções para promover a proteção do meio ambiente, de forma que haja 

um equilíbrio entre o almejado desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a 

promoção social.  

Nesse sentido, Salem Hikmat e Fernando Rei explicam:  

Estabeleceu-se um paradoxo no tratamento das questões ambientais de alcance 

global: a monumental descoberta de que a continuidade da vida na Terra pode ser 

impossibilitada se for quebrado o delicado equilíbrio construído pela natureza ao 

longo de milênios tornou-se uma constatação banal. Trata-se de um fato de vital 

importância para a humanidade e, apesar disso, lembra-lo parece soar como a 

repetição de um mantra óbvio e dispensável. (NASSER; REI, 2006, p. 19)  

 

Antônio Augusto Cançado sustenta que à medida que a degradação do meio 

ambiente ocorreu de forma global, tornou cada um dos seres humanos responsável por 
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enfrentá-la com consciência, desenvolvendo a “inteligência ecológica”. (TRINDADE, 1993, 

p. 227).  

Os grandes desastres ambientais são os grandes responsáveis pela consciência 

ambiental objetada pelo mencionado movimento da “inteligência ecológica”, destacando que 

os desastres serviram como alerta de que a solução para os problemas ambientais não poderia 

vir de cada Estado, mas sim, pelo conjunto de esforços de cada nação, regrados pelos ditames 

do Direito Internacional. (FRANCO NETO, 2011 p. 70). 

Sidney Guerra explica que a pessoa humana passou a ser um ator internacional com 

o advento da Declaração Universal de Direitos de 1948, quando se concebeu a 

internacionalização dos direitos humanos. Assim, no âmbito ambiental dissipa-se, a mudança 

no comportamento humano, conferindo a ele o dever de promover a proteção e a preservação 

do meio ambiente, preocupando-se com as gerações futuras. (GUERRA, 2006, p. 53).  

Diversos documentos internacionais são elaborados para proteger a natureza, tanto 

no plano global, quanto regional. Esse sistema internacional de proteção ambiental busca 

englobar áreas específicas como a Antártica ou temas gerais como a fauna e a flora, o ar, os 

lagos e os mares.  

Salem Hikmat e Fernando Rei(2006) entendem que as relações jurídicas ambientais 

globais são relações multilaterais entre os Estados que exige um direito participativo de 

necessidade consensual:  

A crescente consciencialização dos Estados pela matéria ambiental permite hoje 

afirmar que existe uma pacífica aceitação no plano internacional de que as relações 

jurídicas ambientais globais são relações multilaterais entre Estados, que envolvem 

também os atores secundários das relações internacionais, onde foi possível 

conformar um direito participativo de necessidade consensual, nomeadamente no 

recente exercício das Convenções-Quadro, inovadora modalidade jurídico-

instrumental de fundar as bases de um trabalho normativo, de caráter intermitente, 

que necessita de (e exige) permanente atualização. (NASSER; REI, 2006, P. 10-11). 

  

Entretanto, tem-se que o papel do Direito Internacional Ambiental é de cooperação, 

tendo em vista que ele é feito por uma sociedade composta por diversos Estados-Nações que 

operam conforme as suas características e interesses, calcados pelo princípio da não-

intervenção e da soberania, pelo que nas palavras de Salem Hikmat e Fernando Rei , é 

necessário o Direito Internacional do Meio Ambiente para regular estas relações:  

Internacionalizada a questão ambiental e havendo um direito internacional do meio 

ambiente, este conhece uma evolução que acompanha evidentemente a evolução do 

conhecimento da dimensão internacional dos problemas ambientais, mas que está 

igualmente submetida às dinâmicas que determinam as características e o 

funcionamento do direito internacional com um todo, assim como o seu progresso 

ao longo do século XX. Ou seja, para uma compreensão mais acurada da história do 

direito internacional do meio ambiente, além de levar em consideração o avanço do 

entendimento da relação entre o homem e natureza, do funcionamento desta última e 
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do seu caráter necessariamente total, é preciso não perder de vista que o direito 

internacional é feito por uma sociedade de Estados diversos em suas características e 

interesses; que entre esses Estados opera um permanente jogo de forças que 

influencia o direito por eles produzido; que, ao longo do século XX, houve uma 

multiplicação sem precedentes do número de Estados que faz com que as relações 

internacionais e o direito fiquem mais complexos; que nesse mesmo período impôs-

se gradualmente uma lógica que privilegia a cooperação em detrimento do conflito 

nas relações internacionais e no seu direito, que, finalmente, essa dinâmica de maior 

cooperação se viu acompanhar de uma crescente institucionalização do cenário 

internacional. (NASSER; REI, 2006, p. 21)  

 

É diante desse contexto que surge o Direito Internacional do Meio Ambiente que se 

fundamenta pela cooperação que se deve dar aos Estados-Nações, por meio de normas, 

conferências, tratados e convenções que estabelecerão os princípios a serem observados por 

cada país.  

Passa-se, assim, à análise das principais Conferências Internacionais realizadas pela 

ONU – Organização das Nações Unidas, com o fito de estabelecer na ordem internacional as 

normas que deverão ser observadas pelos Estados de forma a promover a proteção do meio 

ambiente de forma sustentável.  

 

3.2 Conferências Internacionais Organizadas pela ONU  

 

Diante dos graves acidentes ambientais e degradações da natureza evidenciados em 

todo o planeta, verificou-se a necessidade de se desenvolver os princípios e normas 

ambientais tanto em âmbito nacional, quanto no internacional.  

Para tanto a Organização das Nações Unidas realizou Conferências em que reunia 

diversos países, visando o estabelecimento das regras que deveriam nortear a proteção do 

meio ambiente de forma a mantê-lo equilibrado em âmbito global.  

No ano de 1971 surgiu no Canadá o movimento denominado Greenpeace, cujo 

objetivo era promover em caráter mundial, as ações necessárias para a formação de uma 

consciência ecológica, bem como para a efetivação do meio ambiente.  

Fernando Gabeira ensina que o Greenpeace se baseia na ideia de conscientizar o ser 

humano sobre a sua responsabilidade para com o meio ambiente, enfatizando a questão da 

consciência de cada um diante de uma injustiça, quando a pessoa deve optar por agir contra 

determinado ato que é prejudicial à natureza ou deixá-lo acontecer. Assim, esse movimento 

denuncia os atos degradatórios da natureza pelo mundo convocando a sociedade para 

manifestarem contra as ações que prejudicam o meio ambiente. (GABEIRA, 1988, p. 117)  



25 

Uma das grandes conquistas do Greenpeace foi a redução do despejo de resíduos 

nucleares no fundo do mar, principalmente pela Inglaterra que no ano de 1980 interrompeu 

com o alijamento por causa da pressão internacional. (GABEIRA, 1988, p. 29-41). 

 Assim, diante dos graves acidentes ambientais que ocorreram no final da década de 

1960, a Organização das Nações Unidas – ONU decidiu preocupar-se com o meio ambiente e 

passou a realizar conferências em todo o mundo, visando à proteção do meio ambiente. E o 

Greenpeace foi o pontapé inicial para a preocupação com o meio ambiente no âmbito 

internacional.  

A Conferência de Estocolmo no ano de 1972 foi a primeira reunião dos países, 

organizada pela ONU – Organização das Nações Unidas – cujo objetivo foi tratar sobre os 

problemas ambientais que já eram evidenciados na época.  

Vanessa de Castro Rosa ensina que a Conferência de Estocolmo preocupou-se tanto 

com as questões ambientais quanto sociais, visto que discutiu-se sobre controle demográfico, 

ausência de alimentos, além do choque entre o almejado crescimento econômicos dos países 

subdesenvolvidos e o espírito de conservação do meio ambiente que passou a ser dissipado 

pelos países desenvolvidos. (ROSA, 2016, p. 68).  

Dimas Simões Franco Neto ressalta que a principal influência da Conferência de 

Estocolmo foi apresentar ao mundo a preocupação de cada nação diante da crise ambiental 

global, a qual era um desafio coletivo de toda a humanidade. (FRANCO NETO, 2011, p. 77).  

Essa primeira Conferência da ONU teve como resultado a Declaração das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano, bem como na criação do Plano de Ação para o Meio 

Ambiente e na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

A criação do mencionado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

PNUMA (1972) teve como principal objetivo coordenar, no âmbito internacional, não só a 

proteção do meio ambiente como também promover que o desenvolvimento econômico 

ocorra de forma sustentável. Para tanto, o PNUMA trabalha em conjunto com outras 

entidades da ONU, bem como com organizações de governos nacionais e internacionais, 

inclusive não governamentais.  

Destaca-se que no ano de 1982, o PNUMA realizou a Conferência de Nairóbi, 

ocasião em que foi formada a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

qual pretendia estabelecer as normas necessárias para que se obtenha um equilíbrio entre o 

crescimento econômico e a proteção da natureza, o que culminou na elaboração da agenda 

global em 1987, denominada Relatório Brundtland ou Relatório Nosso Futuro Comum. 

Mencionado relatório trazia os alicerces para se obter o desenvolvimento sustentável.  
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No Brasil, no ano de 1992 teve a ECO/1992, a qual foi organizada pela ONU, 

também conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento ou “Cúpula da Terra”, ocorrida no Rio de Janeiro, debateu sobre os 

problemas ambientais no mundo e traçou os princípios necessários para garantir um 

desenvolvimento sustentável, regendo-se pelo Relatório retromencionado: Nosso Futuro 

Comum. (ROSA, 2016, P. 74)  

A ECO/1992 teve como resultado a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Convenção-

Quadro sobre mudanças climáticas, a Convenção Quadro sobre Biodiversidade e a Declaração 

de Princípios sobre Florestas.  

Até aqui, restringiram-se as Conferências em estabelecer regras, princípios 

norteadores e necessários para se conseguir um meio ambiente equilibrado que atenda aos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável. Foi o início da regulação normativa por meio dos 

princípios que deveriam reger o Direito Ambiental.  

Entretanto, vale mencionar destacar a grande influência da Cúpula da Terra 

(ECO/1992) para o Direito Internacional do Meio Ambiente, visto que o desenvolvimento da 

proteção da natureza em âmbito global foi um dos seus objetivos, previsto inclusive na 

Resolução nº 44/228 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 22/12/1989.  

Em seguida, no ano de 2002 a ONU promoveu a Rio + 10 na cidade de 

Johanesburgo, onde ocorreu o evento que reuniu 189 países, pretendeu-se discutir sobre a 

preservação do meio ambiente, além de preocupar-se com questões sociais, principalmente 

relacionadas com a pobreza, saneamento básico, fornecimento de água e energia, problemas 

de saúde, e, principalmente a biodiversidade. Além disso, discutiu-se sobre os compromissos 

firmados durante a ECO-1992, pretendendo traçar as recomendações para colocar a Agenda 

21 que foi elaborada em 1992.  

Verificou-se que os resultados da Rio + 10 também não foram significativos, 

principalmente porque os Estados Unidos juntamente com a Austrália e o Canadá impediram 

a fixação de metas e prazos para a efetivação dos serviços de fornecimento de água para as 

pessoas desprovidas desse recurso. ( GUERRA, p. 109).  

Após 20 anos da ECO/1992, ocorreu a Conferência Rio + 20, oportunidade em que o 

Rio de Janeiro, novamente sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, cujo objetivo foi reafirmar os princípios e diretrizes já elaborados nas 

conferências anteriores, relacionados com o desenvolvimento sustentável, bem como 

pretendeu-se verificar os avanços obtidos e as lacunas no processo de implementação das 

conferências anteriores. (ROSA, 2016, 78)  
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Mencionada conferência apresentou um documento final, notadamente a Resolução 

nº 66/288 da Assembleia Geral da ONU, denominado “O futuro que queremos” cujos 

objetivos centrais eram combater a pobreza e implementar técnicas de efetivação 

internacional do desenvolvimento sustentável.  

Concomitantemente à Rio + 20, também ocorreu a “Cúpula dos Povos”, evento 

organizado no Rio de Janeiro, no mesmo período da Rio + 20, cujo objetivo era permitir a 

participação da sociedade na conferência para manifestar sua opinião.  

Vanessa de Castro Rosa afirma que “a Cúpula dos Povos contribuiu imensamente 

para a difusão da consciência ambiental e emancipação de grupos sociais minoritários e 

oprimidos por intermédio da educação e mobilização em prol da luta por justiça social e 

ambiental (...)”. (ROSA, 2016, p. 80)  

Ademais, no ano de 2015 a ONU promoveu a Conferência do Clima em Paris, 

conhecida como a COP-21 e teve como resultado um acordo que foi considerado histórico, 

tendo em vista que envolveu quase todos os países no intuito de combater as mudanças 

climáticas, mediante a redução da emissão de carbono e contenção dos efeitos do 

aquecimento global.  

O mencionado Acordo de Paris terá validade a partir de 2020 prevê a participação de 

todos os países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, para manter o aquecimento global abaixo 

de 2ºC. Os resultados desse acordo foram satisfatórios, na medida em que 195 países que são 

membros da Convenção do Clima da ONU e a União Europeia ratificaram o documento, 

ficando de fora somente a Síria e a Nicarágua.  

Embora os Estados Unidos tenham assinado o Acordo de Paris, pelo ex-presidente 

Barack Obama, o atual governo do Presidente Donald Trump, retirou em junho de 2017, os 

Estados Unidos do Acordo Sobre o Clima, ficando do lado dos outros dois países, Síria e 

Nicarágua, que não querem medir esforços para controlar a emissão de poluentes na 

atmosfera.  

Portanto, analisadas as principais Conferências da ONU no âmbito internacional, 

verifica-se que embora elas tenham contribuído para o Direito à proteção do Meio Ambiente, 

pouco se efetivou em âmbito global, pois os encontros limitaram-se ao estabelecimento de 

normas e princípios, os quais não são obrigatoriamente impostos às nações que têm a 

faculdade de aderir às regras ou não. Conforme restou demonstrado, um país pode aderir a um 

acordo e em seguida retirar-se dele, sem qualquer obstáculo ou sanção.  

Nesse contexto, tem-se que o Direito Ambiental Internacional encontra limitações na 

soberania de cada Estado, consoante será analisado a seguir:  
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3.3 LIMITAÇÃO À EFETIVIDADE DO DIREITO INTERNACIONAL: 

SOBERANIA DOS ESTADOS E PRINCÍPIO DA NÃO-INTERVENÇÃO  

 

A soberania consiste no poder de mando dentro de uma sociedade, indicando que no 

plano internacional os Estados Soberanos se relacionam de forma coordenada e que no âmbito 

interno não existe força ou movimento que podem a ela resistir ou se opor, com o intuito de 

organizar os Estados- Nação e teve origem durante o século XVI, tendo como objetivo 

justificar o Estado Absolutista que se emergia na época e precisava se sobrepor e eliminar os 

poderes dos senhores feudais. (CARVALHO, 2008, 651).  

Os Estados são os titulares dos direitos e dos deveres na ordem internacional, e, em 

se tratando de proteção internacional do ecossistema, eles desempenham o papel mais 

importante, visto que eles que detêm competência para celebrar tratados, convenções e 

conferências. (GUERRA, 2006, p. 51).  

Sidney Guerra ao falar sobre a soberania dos Estados diante da Ordem Internacional 

Ambiental questiona: “Os Estados têm o direito soberano ao meio ambiente? Este direito 

soberano é absoluto? Estaria o Estado sujeito a uma possível intervenção ou ingerência em 

matéria ambiental? Esta possibilidade de intervenção ou ingerência é real ou ficticia” 

(GUERRA, 2006, p. 112)  

A soberania dos Estados, inicialmente, na Antiguidade, implicava no poder supremo 

do príncipe no âmbito interno, e “não a independência de um Estado em relação aos demais”. 

(NOVELINO, 2016, p. 250).  

Após a Idade Média, a soberania passou a ser considerada como um poder 

independente e supremo. A independência significa dizer que o Estado não tem que acatar no 

ordenamento internacional, regras que não sejam por ele aceitas de forma voluntária, além de 

implicar no fato de que as suas normas internas estão no mesmo patamar de igualdade dos 

outros Estados. Já o poder supremo, significa que ele não está limitado por outro poder na 

ordem interna. (CAETANO, 2003)  

Marcelo Novelino ao explicar o princípio da soberania explica que este se justifica 

para representar a independência das nações na ordem internacional e pode ser utilizada em 

dois momentos distintos, quais sejam:  

A soberania externa com referência à representação dos Estados, uns para com os 

outros, na ordem internacional; a soberania interna relacionada à supremacia estatal 

perante seus cidadãos na ordem interna. (NOVELINO, 2016, p. 250) grifos nossos  

 



29 

Na conjuntura atual em que os meios de comunicação e informação ocorrem de 

forma globalizada, e, em que os efeitos da degradação da natureza atingem todo o planeta, 

defende-se a flexibilização da soberania que consiste na necessidade de uma reavaliação do 

poder supremo e independente dos Estados-Nações. A esse respeito, Marcelo Novelino 

observa:  

O desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação (rede mundial de 

computadores), a globalização política e econômica, fizeram com que o conceito de 

soberania fosse ainda mais flexibilizado, causando uma crise na delimitação deste 

conceito e impondo sua reavaliação em face da atual conjuntura. Segundo 

Zagrebelsky (1992), desde o final do século passado algumas “forças corrosivas” 

têm atuado vigorosamente na soberania estatal, tanto interna como externamente, 

dentre elas: I) o pluralismo político e social interno, que se opõe à ideia de soberania 

e de sujeição; II) a formação de centros de poder alternativos e concorrentes com o 

Estado, operantes no campo político, econômico, cultural, religioso e, com 

frequência, em dimensões totalmente independentes do territórios estatal; III) a 

progressiva institucionalização de “contextos” integrantes dos poderes estatais em 

dimensões supraestatais, às vezes promovida pelos próprios Estados; IV) a 

atribuição de direitos aos indivíduos, que podem fazê-los valer, perante jurisdições 

internacionais, frente aos próprios Estados a que pertencem.  

 

Portanto, questiona-se sobre a possibilidade de se relativizar o princípio da soberania 

dos Estados, o que contribuiria para a efetivação dos Direitos Ambientais no plano 

internacional, na medida em que mencionada flexibilização permitiria a imposição dos 

Tratados e Convenções Internacionais aos Estados-Nações.  

A respeito dessa globalização que justificaria a relativização da soberania do Estado, 

Kildare Gonçalves Carvalho explica que ela (a globalização) “é o fenômeno que se 

intensificou com o colapso do socialismo de Estado e da consolidação mundial do 

capitalismo, provocando uma rápida transformação do mundo num espaço social e econômico 

comum.” (GONÇALVES, 2008, p. 145).  

Assim como a política econômica é global, as consequências da degradação do meio 

ambiente também ocorrem além dos limites fronteiriços dos Estados, sendo de ordem 

planetária. Por essa razão, as normas internacionais que disciplinem direitos difusos 

relacionados com o meio ambiente e de ordem internacional, não poderiam encontrar entraves 

nas soberanias dos Estados.  

Hoje em dia, questiona-se, ainda, no direito internacional o princípio de não 

intervenção, porque, na maioria das vezes, os Estados alegam tal principio, mas acabam 

agindo e intervindo, alegando razões humanitárias). Pode-se falar em princípio de não-

intervenção ou alegar razões humanitárias para intervir?  É uma questão de intenção. Ora, é 

difícil provar a intenção que persiste, pois, os comportamentos antissociais ou ilícitos ocorrem 

pela intencionalidade e a presunção de boa-fé.  
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Pois bem, o dever de não-intervenção, originário do Direito Internacional e aplicável 

aos Estados, é reconhecido como um princípio que é observado por todos os Estados, 

principalmente com o advento da Declaração sobre princípios de Direito Internacional 

referentes às relações de amizade e cooperação entre os Estados.  

Kildare explica que a nova realidade política, caracterizada por uma complexa 

relação entre os Estados e por um pluralismo de forças que se distanciam dos aparatos 

tradicionais, exige um novo modelo de representação estatal. Um dos pontos importantes 

destas novas exigências, diz respeito à soberania do Estado, a qual, na visão desse autor, passa 

por uma crise nos dias de hoje, pois “se observa uma dispersão dos centros de poder, 

decorrência do aprofundamento democrático das sociedades, circunstâncias que leva ao 

enfraquecimento da ideia de soberania como qualidade do poder insubstituível, independente 

e superior.” (GONÇALVES, 2016, p. 151) Um dos grandes desafios da política internacional 

é relacionar globalização com os limites dos Estados Nacionais.  

Para compreender os limites das normas no âmbito internacional é importante 

estudar acerca das normas jus cogens e soft law, conforme será analisado a seguir.  

 

3.4 JUS COGENS X SOFT LAW  

 

Merece destaque no presente estudo do Direito Internacional Ambiental, a 

consideração de dois institutos normativos polêmicos da teoria do direito internacional, quais 

sejam, o jus cogens e o soft law, tendo em vista que ambos interferem na transformação do 

Direito Internacional, na medida em que aquele reporta para a noção de hierarquia das normas 

e este para uma reanálise das fontes dessa ordem jurídica.  

Nas palavras de Salem Hikmat e Fernando Rei, as normas de jus cogens “são as 

normas de direito internacional geral que seriam dotadas de uma imperatividade superior à 

obrigatoriedade que é comum a todas as normas jurídicas.” (NASSER; REI, 2006, p. 24).  

Assim, diante da sua maior importância, as normas jus cogens estão em um patamar 

normativo que é hierarquicamente superior. Entretanto, a existência dessa hierarquia de 

normas não é aceita de forma unânime, o que relativiza a sua imperatividade.  

A existência de normas jus cogens no âmbito internacional poderiam implicar nas 

seguintes consequências: nulidades dos tratados que as contrariem ou punição mais grave para 

os Estados-Nações que as violassem. (NASSER; REI, 2006, p. 25)  

No âmbito do Direito Internacional Ambiental, poder-se-ia defender que esse direito 

pertencesse ao patamar de uma norma jus cogens, detendo o caráter de imperatividade 
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normativa. Assim, cada ação que lhe violasse constituiria ofensa à norma imperativa de 

direito ambiental, à qual seria possível aplicar as penalidades mais graves. (NASSER; REI; 

2006, p. 25).  

Enquanto isso, a norma soft law, também conhecidas como normas “moles, flexíveis, 

ambíguas, desprovidas de precisão e de sanção”, como por exemplo os instrumentos 

normativos que quando não forem celebrados entre os Estados, não criam direito. (NASSER; 

REI; 2006, p. 25)  

Ao tratar sobre esses dois tipos de normas (jus cogens e soft law), Salem Kikmat e 

Fernando Rei explicaram que hoje em dia é essencial a compreensão destes institutos para o 

estudo do direito internacional de proteção ao meio ambiente, tendo em vista a necessidade de 

se efetivar as normas internacionais destinadas à proteção do meio ambiente. Eles explicam, 

nos seguintes termos:  

O fato é que os processos pelos quais surgem ou são criadas as normas dessa ordem 

jurídica são hoje mais complexos e os instrumentos pelos quais os Estados 

expressam intenções normativas, ainda que não queiram fazê-las constrigentes, 

participam de uma gênese paulatina do jurídico, sujeita às incertezas da ciência e às 

inconstâncias do político. (NASSER; REI; 2006, p. 27)  
 

Dessa forma, explicada a diferença entre normas jus cogens e soft law, tem-se que o 

Direito Internacional Ambiental prescinde que as suas normas tenham caráter jus cogens, o 

que somente seria possível, se se permitisse a institucionalização de um Estado Transnacional, 

superior a todas as nações. 

 

3.5 NECESSIDADE DE UM ESTADO TRANSNACIONAL PARA A 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO.  

 

Conforme visto, o Direito Internacional do Meio Ambiente teve o primeiro passo 

tomado em Estocolmo, iniciando-se ali as Conferências Internacionais das Nações Unidas, 

oportunidade em que os debates sobre os princípios e regras para se elaborar um Tratado 

Ambiental de âmbito internacional foram iniciados.  

O Direito Internacional se organiza por meio de normas de cooperação, às quais os 

Estados Nacionais não se subordinam. Lado outro, já o Direito Nacional são impostas ao 

cidadão e caracteriza-se pela subordinação deste àquele.  

Portanto as normas de Direito Internacional não são impositivas e isso dificulta a sua 

efetividade na medida em que os países têm a discricionariedade de aderir a elas ou não, 

sendo que essa é a dificuldade de se efetivar o Direito Internacional Ambiental. Tem-se, 
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assim, que “o Direito Internacional não dispõe de um órgão centralizador de poder com 

aparato militar disponível, tal como o Estado Nacional.” (ROSA, 2016, p. 95).  

A questão ambiental é tratada no âmbito internacional por meio de tratados 

multilaterais, os quais são negociados para prever condições mínimas de coordenação entre as 

normas de cada nação, relacionadas com a água, o ar, os animais, os vegetais e os resíduos. E 

como o meio ambiente não tem meios que garantam a efetivação das suas necessidades, cada 

vez mais instrumentos comerciais são utilizados pelos tratados como meios potencializadores 

da proteção ambiental. (OLIVEIRA, 2010, p. 30).  

Como visto, atualmente, a soberania é vista por alguns doutrinadores como em um 

estado de crise, tendo em vista a nova organização política e econômica que é caracterizada 

pela globalização. Assim como no plano político-econômico que se vê inserido em um 

contexto de globalização, no âmbito do Direito Ambiental, também se exige que haja um 

controle internacional para que seja possível a efetivação da proteção da natureza, conforme 

foi estudado.  

Com a crise da soberania é possível concluir que nos dias de hoje esta não pode 

obstar a criação de um Estado Transnacional que regule os princípios e regras de precaução, 

controle e penalidade, relacionadas com o Meio Ambiente, de forma que as normas desse 

Estado tenham caráter jus cogens e seja imposto de forma obrigatória para serem observados 

por todos os Estados-Nações.  

Conforme explicado por Pablo Lucas Verdú, a crise do Estado Soberano exige a 

criação de uma estrutura supranacional:  

A crise do Estado Nacional soberano exige a criação e consolidação de estruturas e 

instituições supranacionais de diversos tipos: econômico, militar, cultural (...), de 

modo que a questão da soberania se redimensione principalmente no plano das 

relações exteriores. (VERDÚ, 2004. p. 132).  

Vanessa de Castro Rosa defende a necessidade de um novo Direito Internacional que 

assuma a função de regular democraticamente as relações entre Estados e povos, tendo em 

vista os anseios atuais das relações internacionais. Confira:  

Hoje, a nova reconfiguração das relações internacionais do século XXI, trazida pela 

globalização e pelo pensamento sistêmico, impõe ao Direito Internacional um 

desenvolvimento progressivo devendo, portanto, assumir sua função de regular e 

nortear, democraticamente, as relações entre Estados e povos, libertando-se dos 

dogmas liberais impostos pelos interesses capitalistas. (ROSA, 2016, p. 89)  

Nasce, assim, um novo ramo do Direito Internacional que requer normas que 

vinculem os Estados a promoverem a proteção do meio ambiente, as quais não podem se 
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submeter à discricionariedade das nações, sob pena de desmoralizá-la e torná-la desprovida de 

efetividade.  

No mesmo sentido, Wagner Menezes entende que é necessária a construção de um 

direito transnacional, uma vez que nos dias de hoje a interação entre o Direito Internacional e 

o Direito interno de cada Estado estabelecem uma relação transnormativa que deve se 

equivaler não somente pelo conteúdo, como também pelos efeitos e repercussões a serem 

atingidos com a norma. (MENEZES, 2011, p. 990) Kelsen já dizia que o Direito Nacional e 

internacional possuem, ambos, fontes correlatas, além de terem o mesmo fundamento de 

validade que são fatos que os tornam unidos. (KELSEN, 2005, p. 524).  

O próprio Direito Internacional Ambiental tem um caráter transnormativo, tendo em 

vista que advêm das Declarações Ambientais, bem como dos Programas de Ação, os quais 

visam orientar os ordenamentos com relação à forma como devem proteger o meio ambiente, 

o que se evidencia na própria adoção de princípios ambientais comuns, tais como o poluidor 

pagador, o da cooperação, reparação e do desenvolvimento sustentável. (ROSA, 2016, p. 91).  

Sidney Guerra, embora concorde com a necessidade do problema ambiental ser uma 

questão global que prescinde de uma regulação internacional efetiva, ele não defende a 

criação de um Estado Transnacional, mas entende que seria necessário criar um tribunal 

internacional do meio ambiente, justificando-o nos seguintes termos:  

Não se pode olvidar que o problema ambiental transcende as fronteiras dos Estados 

Nacionais bem como, a classificação hodierna do meio ambiente como um direito 

humano de terceira geração e, portanto, a plausibilidade e necessidade de se instituir 

um tribunal no plano internacional que possa julgar violações que são praticadas ao 

meio ambiente. (GUERRA, 2006, p. 122)  

Portanto, é necessário criar um mecanismo para solucionar a questão ambiental na 

ordem mundial, de forma que as normas e Tratados Internacionais sobre o Meio Ambiente 

possam ser efetivados pelo Direito Internacional Ambiental em cada EstadoNação, propondo-

se no presente estudo que seja institucionalizado um Estado Transnacional que tenha 

competência para estabelecer normas jus cogens sobre o meio ambiente.  

Ao se concluir a análise das Conferências Internacionais realizadas pela ONU, com o 

intuito de verificar os resultados obtidos, bem como evidenciar se as normas internacionais 

sobre meio ambiente são capazes de efetivar a proteção da natureza no âmbito global.  

Verificou-se que até o momento, as Conferências, Tratados e Convenções 

Internacionais, diante do seu caráter cooperativo e não-vinculativo, impedem que o Direito 

Internacional consiga controlar os problemas ambientais que são enfrentados diariamente por 
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todos os Estados, pois cada país tem a discricionariedade de aderir ou não às normas de 

caráter externo.  

Conforme foi estudado, tem-se que, nos dias de hoje, as consequências da 

degradação do meio ambiente atingem todo o planeta. Uma catástrofe ocorrida em 

determinado país, ultrapassa as fronteiras geográficas deste e atinge outras nações. Por esse 

motivo, o problema ambiental é de ordem internacional e merece ser regulado e controlado 

por um ente internacional que seja capaz de efetivar o Direito ao Meio Ambiente em cada 

Estado-Nação.  

Entretanto, verifica-se que à medida que os Estados têm a faculdade de aderir às 

normas internacionais, torna-se dificultosa a efetividade do Direito Internacional Ambiental 

que encontra limites diante da soberania de cada país.  

Conforme restou estudado, observa-se, nos dias de hoje, uma crise da soberania que 

diante da globalização, exige que mencionado princípio seja flexibilizado, de forma que o 

poder supremo e independente de cada país possa ser relativizado diante de questões que são 

de âmbito internacional.  

Diante do contexto mundial que o direito à proteção do meio ambiente se insere, 

entende-se que as regras de regulação, precaução e penalidade deveriam ser previstas por um 

regulamento internacional, que tenha caráter jus cogens e que seja, portanto, de efeito 

impositivo para todas as nações.  

A única solução para se criar uma norma internacional com efeito jus cogens seria 

mediante a instituição de um Estado Transnacional que seria superior à cada uma das nações e 

estas deveriam obedecer as determinações previstas por esse Estado, no que diz respeito às 

regras de proteção da natureza.  

As Conferências da ONU até o presente momento restringiram-se à criação de 

princípios e regras que não são efetivas em todos os países. É necessário, então, que a ONU 

passe a focar em preocupar-se com a efetivação das regras necessárias para se obter um 

desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente no âmbito internacional.  

É necessário que a ordem internacional seja capaz de penalizar os Estados que não 

realizarem a fiscalização e a aplicação de penalidades para os causadores dos desastres 

ambientais, sob pena da nação se responsabilizar perante a Ordem Internacional se houver 

omissão.  

Acredita-se,  que a Criação de um Estado Transnacional seria a solução adequada 

para se efetivar o controle internacional do meio ambiente em todas as nações. 
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Como a poluição por plásticos, se inicia principalmente dentro da residência de cada 

um de nós, mas tem suas consequências principais nos oceanos, onde sua destinação final e 

impactos ambientais são constatados, conforme vamos ver ao longo deste estudo, seria muito 

importante a criação deste Estado Transnacional, que teria o poder de criar mecanismos de 

minimização deste problema mundial.  

 

4  PLÁSTICO (Polímero) – COMPOSIÇÃO E DIVERSIDADES. 

 

Para que possamos analisar os efeitos da poluição por plásticos em nossa vida, 

precisamos entender sua composição e os efeitos em cada tipo analisado, e como ele está 

presente em inúmeras utilidades do dia a dia, neste capítulo vamos analisar os principais 

deles, suas utilidades e os efeitos do seu descarte inadequado. 

Todas as informações, definições que passamos a abordar neste capítulo foram 

extraídas do artigo, Polímeros e Poluição, de autoria de SOUZA, Líria Alves de, Brasil 

Escola, disponível em http://brasilescola.uol.com.br/quimica/polimeros-poluicao.htm, 

acessado em 19 de agosto de 2017.  

 Polímeros são macromoléculas em que existe uma unidade que se repete, chamada 

monômero. O nome vem do grego: poli = muitos + meros = partes, ou seja, muitas partes. A 

reação que forma os polímeros é chamada de polimerização.(SOUZA, Líria Alves de/2017). 

Para demonstrar a importância do estudo dos polímeros, basta mencionarmos que a 

variedade de objetos a que temos acesso hoje se deve à existência de polímeros sintéticos, 

como por exemplo: sacolas plásticas, para-choques de automóveis, canos para água, panelas 

antiaderentes, mantas, colas, tintas, chicletes, e infindáveis outros produtos. 

Torna-se necessário saber como a polimerização acontece e como os químicos 

produzem polímeros, bem como a diversidade dos atualmente existentes  e como os mesmos 

foram obtidos, e principalmente, a conscientização ambiental para o controle do descarte 

destes materiais no meio ambiente.  

A partir da década de 1960 iniciou-se o processo de modernização das embalagens 

para produtos industrializados. Foi a partir daí que começaram os problemas: antes dessa 

época as embalagens utilizadas para sólidos eram papéis e papelão, e para os líquidos eram as 

latas e vidros. 

Com a revolução das embalagens, surgiram as embalagens plásticas que são 

derivadas de polímeros, estas são mais usadas devido algumas vantagens que apresentam. 

Elas são obtidas a baixo custo, são impermeáveis, flexíveis e ao mesmo tempo são resistentes 
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a impactos. Sendo assim, foram substituindo as antigas embalagens até serem usadas em larga 

escala como nos dias atuais.  

Durante muitos anos as embalagens plásticas estão sendo despejadas em aterros 

sanitários, mas o fato de não serem biodegradáveis faz com que se acumulem no ambiente 

conservando por muitos anos suas propriedades físicas, já que possuem elevada resistência. 

São necessários de 100 a 150 anos (aproximadamente) para que os polímeros sejam 

degradados no ambiente. Por isso a poluição causada pelos polímeros se tornou uma 

preocupação em escala mundial, além de poluir rios e lagos, polui também o solo de um modo 

geral. 

Os grandes vilões deste século são os materiais poliméricos como as garrafas PET de 

refrigerantes, que acarretam problemas ambientais pelas características de serem descartáveis. 

A poluição pelos polímeros poderia ser minimizada com a reciclagem dos plásticos ou o 

emprego de polímeros biodegradáveis. 

 

São necessários de 100 a 150 anos para que as embalagens plásticas 

sejam degradadas no meio ambiente 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

4.1  A invasão dos polímeros 

 

Os materiais poliméricos são mais antigos do que se pensa, eles têm sido usados 

desde a Antigüidade. Contudo, nessa época somente eram usados materiais poliméricos 

naturais, a síntese artificial de polímeros é um processo que requer tecnologia sofisticada, pois 

envolve reações de química orgânica, ciência que só começou a ser dominada a partir da 

segunda metade do século XIX(SOUZA, Líria Alves).   
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A partir daí começaram a surgir polímeros modificados a partir de materiais naturais, 

mas somente no início do século XX os processos de polimerização artificial surgiram. Desde 

então esses processos passaram por aperfeiçoamento e colaboraram para a obtenção de 

plásticos, borrachas e resinas cada vez mais sofisticadas e baratas, graças a uma engenharia 

molecular cada vez mais complexa.  

Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial (1939), muitos precisavam de um 

isolante elétrico, e então surgiu a primeira utilização de polímeros em radares militares. Os 

radares militares foram muito importantes durante a guerra, através deles era possível 

perceber a chegada dos inimigos como também situar as tropas de combate. Foi por isso que a 

primeira utilização dos polímeros ficou conhecida, eles isolavam a parte elétrica desses 

radares. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Atualmente, a importante utilização de polímeros como isolante em instalações 

elétricas se faz presente através dos polietilenos, que são polímeros de baixa densidade, de 

aspecto brilhante, flexível e que são facilmente moldados para encapar fios de eletricidade. 

Mas a utilização desse polímero não se limita apenas a esta função, conforme seu preparo são 

ainda empregados na fabricação de sacolas para compras, lixo e embalagens para alimentos. 

Existem inúmeras formas de preparação dos polímeros e elas variam de acordo com 

a empregabilidade dos mesmos. Por exemplo, polímeros podem ser classificados em 

polímeros de adição, de condensação, depende do preparo. 
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Os polímeros estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e se tornaram 

essenciais para a vida moderna, podendo ser encontrados em computadores, em automóveis e 

até em nossas roupas. 

 

4.2  Oxibiodegradação de um plástico.  

 

Para entender esta proposta para o problema do lixo urbano é preciso contar com a 

química da composição do plástico. A maioria dos plásticos a que temos acesso na forma de 

embalagens (sacolinhas de supermercado) é composta por poliolefinas, um tipo de polímero. 

As poliolefinas se constituem de extensas cadeias entrelaçadas e cruzadas de 

hidrocarbonetos simples, as quais possuem pesos moleculares relativamente altos, e sabemos 

que quanto maior a molécula do hidrocarboneto mais insolúvel ele é. 

Como os hidrocarbonetos não ficam umedecidos na presença de água, um problema, 

as sacolas não se degradam pela ação da chuva ou quando são lançadas em rios e mares. Esse 

fator impede que as sacolas plásticas se degradem (sumam) no meio ambiente. A adição de 

um catalisador a este polímero resolve o problema, vejamos como! 

O processo de oxibiodegração se subdivide em dois estágios: 

1ª etapa: o plástico fica passível de se fragmentar (degradar) através da reação com o 

oxigênio. O catalisador acelera a oxidação do polímero, causando sua “quebra” em moléculas 

menores que, diferentemente do polímero base, podem ser umedecidas por água. 

2ª etapa: as moléculas oxidadas são biodegradadas por micro-organismos existentes 

na natureza e então convertidas em dióxido de carbono, água e biomassa (fonte de energia). 

O plástico oxibiodegradável é considerado ecologicamente correto em razão de seu 

tempo de degradação, de aproximadamente 1 e ano e meio contra os cinco longos anos que as 

sacolas tradicionais levam para sumir da natureza. .(SOUZA, Líria Alves de/2017). 

 

4.3  Polímeros de condensação 

 

Os polímeros de condensação são obtidos pela reação de dois monômeros, com 

eliminação de uma substância mais simples (a água, por exemplo). 
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Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Vidros à prova de bala são feitos a partir de um polímero de condensação, o policarbonato. 

 
Os polímeros de condensação, também denominados polímeros de eliminação, são 

aqueles em que seus monômeros iguais ou diferentes se unem com a eliminação simultânea 

de moléculas de água ou outras pequenas moléculas de compostos que não farão parte do 

polímero. 

A única exceção é o poliuretano: na reação de condensação, através da qual ele é 

obtido, não há liberação de moléculas.  

Os principais compostos liberados além da água são: cloreto de hidrogênio (HCl), 

amônia (NH3) e o cianeto de hidrogênio (HCN). 

Sempre os polímeros de condensação terão uma estrutura regular, uniforme, isto é, os 

polímeros sempre virão alternados e não de forma aleatória. Só poderão ser formados 

copolímeros (cuja estrutura é irregular) quando mais de dois monômeros se unirem para 

formar o polímero de condensação. 

Os polímeros de condensação mais importantes e mais utilizados em nossa sociedade 

são: 

 

• Poliuretano obtido pela condensação do di-isocianato de parafenileno com o 1,2-

etanodiol. É usado em isolamentos, aglutinantes de combustível de foguetes, revestimentos 

internos de roupas, espumas para estofados, pranchas de surfe, etc.; 
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Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Produtos feitos à base de poliuretano. 

 

 

• Baquelite: as substâncias que dão origem ao baquelite são o benzenol e o metanal. 

É empregado em revestimentos como tintas e vernizes, colas para madeira, cabos de panelas, 

interruptores de luz, tomadas, plugues, tampas, etc.; 

• Poliéster : são polímeros formados por vários ésteres, sendo que são necessários um 

ácido e um álcool para formá-los. O principal poliéster é o PET (polietilenotereflato), formado 

pela união do ácido tereftálico com o etanodiol. É usado em produção de fibras têxteis, como 

o tecido tergal, na produção de garrafas de refrigerantes e outras bebidas, de fitas de vídeo, de 

vasos e válvulas cardíacas, como protetor para facilitar a recuperação de tecidos orgânicos 

que sofreram queimaduras, entre outras utilidades; 

• Náilon ou poliamida: os monômeros do náilon comum (náilon 66) são o ácido 

hexanodioico e a 1,6-hexanodiamina. Suas aplicações podem ser observadas em rolamentos 

sem lubrificação, engrenagens, embalagens, fibras têxteis, velcros, cerdas de escovas, fios de 

pesca e acessórios elétricos;  

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 
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• Kevlar
® : 

é formado pela união entre o ácido tereftálico e o p-benzenodiamina. É aplicado 

principalmente em coletes à prova de balas, bem como em chassis de carros de corrida, em 

roupas dos pilotos desses carros, em roupas de combate a incêndios e em peças de aviões; 

 
Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Coletes à prova de balas para a proteção de soldados e policiais são feitos com o polímero Kevlar® 

 

• Policarbonato: formado pelo fosgênio e pelo p-isopropilenodifenol, o policarbonato é muito 

usado em vidros à prova de bala, em lentes de óculos de sol, CDs e DVDs, equipamentos com 

raio-X, janelas de segurança e estruturas para se cobrir determinadas áreas (como a mostrada 

na figura abaixo); 

 
Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Estrutura feita à base de policarbonato. 

 

• Silicones: formados pelo silício como elemento principal, onde seus átomos estão 

alternados com os do elemento oxigênio e o silício se liga a radicais orgânicos. O silicone 

mais comum é o diclo-dimetil-silano. As aplicações desses compostos são: próteses colocadas 
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através de cirurgias plásticas, lubrificação de moldes, vedação de janelas, resinas 

encapsuladas, cosméticos como óleos e cremes para a pele, 

Conforme já dissemos acima, tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939), muitos precisavam de um isolante elétrico, e então surgiu a primeira utilização de 

polímeros em radares militares. Os radares militares foram muito importantes durante a 

guerra, através deles era possível perceber a chegada dos inimigos como também situar as 

tropas de combate. Foi por isso que a primeira utilização dos polímeros ficou conhecida, eles 

isolavam a parte elétrica desses radares. 

Atualmente, a importante utilização de polímeros como isolante em instalações 

elétricas se faz presente através dos polietilenos. Os polietilenos são polímeros de baixa 

densidade, de aspecto brilhante, flexível e que são facilmente moldados para encapar fios de 

eletricidade. Mas a utilização desse polímero não se limita apenas a esta função, conforme seu 

preparo são ainda empregados na fabricação de sacolas para compras, lixo e embalagens para 

alimentos. 

Polímeros de condensação: 

Amido: encontrado nos alimentos e usado para fabricar etanol.  

Celulose: usada na fabricação de papel, algodão, explosivos. 

Existem também os derivados denominados de copolímeros de condensação, veja 

abaixo os monômeros desses polímeros e a aplicação dos mesmos:  

Náilon (1,6-diaminoexano /ácido adípico): aplicação em rodas dentadas de 

engrenagens, peças de máquinas em geral, tecidos, cordas, escovas. 

Terilene ou dracon (etilenoglicol /ácido tereftálico): aplicado em tecidos em geral 

(tergal). 

Baquelite (aldeído fórmico /fenol): revestimento de móveis (fórmica), material 

elétrico (tomada e interruptores). 

Poliuretano (poliéster ou poliéter isocianato de p.fenileno): aplicação importante 

em colchões e travesseiros (poliuretano esponjoso), isolante térmico e acústico, poliuretano 

rígido das rodas dos carrinhos de supermercados. 

Polímeros de adição:  

• Polietileno: etileno usado para fabricar baldes, sacos de lixo e de embalagens.  

• Polipropileno: o propileno pertence a essa classe e é usado para a fabricação de cadeiras, 

poltronas, pára-choques de automóveis.  
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• PVC: cloreto de vinila e estireno são exemplos. Esse material é usado em tubos 

para encanamentos hidráulicos.  

• Isopor: o chamado estireno é um ótimo isolante térmico.  

• Orlon: o composto acrinitrilo é um exemplo e é empregado na obtenção da lã 

sintética, agasalhos, cobertores, tapetes.  

• Acrílico: composto transparente muito resistente usado em portas e janelas, lentes 

de óculos, etc.  

• Teflon: o tetrafluoretileno é o revestimento interno de panelas, mais conhecido 

como teflon.  

• Borracha Fria: empregada em pneus, câmaras de ar, objetos de borracha em 

geral.  

 

Polímeros de Rearranjo 

 

Um polímero de rearranjo requer que um ou mais monômeros sofram um rearranjo 

em suas estruturas, na medida em que ocorre a polimerização. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O poliuretano é o representante mais comum dos polímeros de rearranjo 

 
Os polímeros de rearranjo são aqueles em que pelo menos um de seus monômeros 

sofre rearranjos em sua estrutura química à medida que ocorre a reação de polimeralização. O 
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exemplo mais importante desse tipo de polímero é o poliuretano ou poliuretana. O 

poliuretano é formado pela reação entre o di-isocianato de parafenileno e o etilenoglicol. 

Esse polímero é usado principalmente para dar origem às espumas rígidas e flexíveis, 

ao misturar seus monômeros com gás freon, que é um gás que tende a se desprender, 

expandindo o polímero e formando a espuma. 

Porém, o poliuretano também é usado na produção de preservativos, fibras têxteis, 

isolantes, em assentos de automóveis, carpetes, calçados, etc. 

4.4- Kevlar: polímero à prova de bala 

O cientista americano Stephanie Kwolek, no ano de 1965, na busca por um material 

com a resistência térmica do amianto e a rigidez da fibra de vidro, acabou por descobrir um 

novo polímero. Como se sabe, as balas são feitas de aço, e a velocidade que elas atingem ao 

serem lançadas torna-as fatais. O Kevlar surgiu para mudar essa história: com a chegada dos 

coletes à prova de bala, o aço que era imbatível tornou-se frágil. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 
 Características do Kevlar: insolúvel, imune à ataque químico, resistente ao fogo, 

flexível e leve. 

 

E não é só em coletes que se aplica o material Kevlar, ele é usado também em revestimentos 

para motores de aviões para evitar que uma eventual explosão na turbina danifique-os. 
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 Composição do Kevlar: longas cadeias de anel benzeno interconectadas com grupos 

amida. O que o torna um polímero altamente resistente é a estrutura organizada da cadeia. As 

forças atrativas entre as moléculas permitem que elas se alinhem em camadas rígidas uma em 

cima da outra. Toda essa organização estrutural permite que o Kevlar obtenha resistência 

cinco vezes maior do que a do aço, ou seja, é bem mais forte. 

 Mais aplicações do Kevlar: Quando se adicionam fibras a esse polímero, ele se torna 

mais resistente e, então, pode ser usado para a confecção de escudos militares, raquetes de 

tênis, roupas espaciais, em carros de corrida de Fórmula Um, entre outras aplicações. 

O Kevlar destacou-se mesmo por proporcionar maior segurança aos policiais. Agora 

você já sabe de que é feito o colete que permite combater o crime sem maiores riscos. 

 

4.5  Silicone 

Silicones são polímeros compostos por silício e oxigênio intercalados, contendo 

também grupos orgânicos na sua estrutura. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Máscara Facial em silicone 

O silicone foi inventado em 1943, podendo variar de líquido viscoso a sólido, 

semelhante à borracha. Essa variação na forma física depende do tamanho da molécula, 

vejamos: 

 

O silicone formado por moléculas menores possui um aspecto oleoso, sendo por isso 

usado como impermeabilizante de superfícies, graxa lubrificante, cera de polimento, etc. Se 
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encontra na forma líquida e pode ser aplicado para realçar o para-choque e painéis plásticos 

de automóveis. 

Moléculas intermediárias dão origem a silicones mais pastosos, usados na fabricação 

de adesivos e selantes, como, por exemplo, colas de silicone, usadas na montagem e fixação 

de aquários e janelas de vidro. 

 À medida que a parte orgânica da molécula de silicone fica maior, as ligações se 

cruzam e o silicone assume o aspecto de elastômero, mais conhecido como borracha de 

silicone. Assim, passa a apresentar alta resistência e por isso é aplicado em equipamentos 

industriais e peças de automóveis, dentre outras. 

Para quem associa a palavra silicone apenas à vaidade feminina de obter seios 

maiores (próteses siliconadas), apresentamos aqui outra aplicação deste polímero no universo 

feminino: o silicone é usado em formulações cosméticas, como por exemplo, em batons. 

 

4.6  Plástico verde 

O plástico verde é o polietileno produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar. Além 

de ser de origem renovável, ele é 100% reciclável e não contribui para o aquecimento global. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O plástico verde é de origem renovável e não contribui para o aumento de gás carbônico na atmosfera 

Os plásticos utilizados atualmente em sacolas, brinquedos, mesas, utensílios 

domésticos, garrafas, embalagens e nos mais diversos produtos ao nosso redor são de origem 

fóssil, ou seja, eles são derivados do petróleo. 

O petróleo bruto passa por um processo de destilação fracionada nas refinarias e 

produz várias frações. Algumas dessas frações, por sua vez, passam pelo processo 

de craqueamento em que moléculas de hidrocarbonetos maiores são quebradas e originam 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/craqueamento-petroleo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/hidrocarbonetos.htm
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moléculas menores. Esses hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores passam então por 

reações de polimerização que resultam nos plásticos. 

O polietileno, por exemplo, é um polímero resultante da adição sucessiva de várias 

moléculas de etileno (ou eteno).  

Com o polietileno de alta densidade (PEAD ou HDPE) e com o polietileno de baixa 

densidade (PEBD ou LDPE), são fabricados inúmeros objetos, como garrafas de água, de 

refrigerantes e de sucos; toalhas de mesa, vários tipos de embalagens, sacos plásticos, cortinas 

para banheiro, películas plásticas, embalagens de produtos farmacêuticos e de alimentos, 

revestimentos de fios, cabos, tubos, brinquedos e utensílios domésticos. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Produtos de polietileno de alta e de baixa densidades 

O problema é que esse plástico não é biodegradável, isto é, não é degradado por 

micro-organismos, como fungos e bactérias. Assim, quando são descartados, eles acabam 

permanecendo no meio ambiente por décadas e até séculos, agravando ainda mais o problema 

de acúmulo de lixo e poluição da água, solo e ar. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Os polímeros de origem fóssil não são biodegradáveis e geram grande poluição 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/polietileno.htm
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Além disso, a extração e exploração do petróleo também gera poluição e impactos 

ambientais. 

Considerando esses problemas e que é praticamente impossível pensar no 

desenvolvimento de nossa sociedade sem o uso de polímeros, há uma necessidade urgente de 

encontrar alternativas aos plásticos de origem fóssil. 

Um grande avanço nesse sentido foi a produção do plástico verde ou polietileno 

verde proveniente do etanol da cana-de-açúcar. A sua constituição é exatamente igual ao 

polietileno comum, com as mesmas propriedades, desempenho e versatilidade de aplicações. 

A única diferença é a matéria-prima utilizada na sua produção, que, em vez de ser o petróleo, 

é a cana-de-açúcar. 

O seu processo de produção, resumidamente, é feito da seguinte forma: 

A cana-de-açúcar é colhida e levada para as usinas, onde passa pelo processo comum 

de produção de álcool (etanol - H3C ─ CH2 ─ OH).  

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

A cana-de-açúcar é a matéria-prima da produção do polietileno verde 

 

O álcool produzido passa por um processo de desitratação para que se obtenha o 

eteno; 

O eteno é polimeralizado em unidades de produção do polietileno. 

O polietileno verde é transformado nos produtos desejados, tais como filmes para 

fraldas descartáveis, brinquedos, tanques de combustível para veículos e recipientes para 

iogurtes, leite, xampu e detergentes. 

Dentre as principais vantagens desse plástico verde, podemos destacar, que ele é sem 

por cento reciclável; Sua fonte de matéria-prima (cana-de-açucar) é renovável,  ao contrário 

do petróleo, que é finito; Não contribui para o acréscimo de gás carbônico na atmonsfera; 
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Mesmo quando incinerado, o polietileno do etanol da cana-de-açucar é praticamente e neutro 

em relaçao ao CO2. 

O CO2, é o principal causador do aquecimento global e é produzido pelos 

combustíveis fósseis. Já no caso do plástico verde, ele pode contribuir para a redução do 

aquecimento global, tendo em vista que as plantações de cana-de-açúcar realizam 

fotossíntese, absorvendo o CO2 da atmosfera; 

Assim, depois de usados e descartados, esses plásticos podem ser incinerados para 

geração de energia, economizando no uso de combustíveis fósseis. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

Infelizmente, o polietileno verde não é biodegradável, mas mas pode ser classificado 

como um bioplástico, pois, de acordo com a definição da European Bioplastics Association, 

plásticos produzidos a partir de fontes renováveis e/ou plásticos biodegradáveis são 

classificados como bioplásticos ou biopolímeros. 

Porém, um problema apontado por alguns é que, para produzir esse plástico verde, 

seria necessário expandir a agricultura da cana-de-açúcar, o que poderia ocupar terras que 

seriam utilizadas para outras culturas, além do fato de que a cana-de-açúcar já é bastante 

utilizada para a produção de álcool e açúcar. Estimativas apontam que um hectare de cana-de-

açúcar gera três toneladas de plástico verde. 

http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
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Segundo os produtores e estudiosos do caso, o cenário para a produção de matéria-

prima do plástico verde é favorável e não afetaria a produção de açúcar ou etanol 

combustível. Além disso, acredita-se que o desenvolvimento de novas tecnologias auxilie esse 

processo de produção. 

 

4.7  Poliestireno 

 

O poliestireno é um polímero de adição muito versátil, sendo usado de três formas: 

como poliestireno comum, como poliestireno de alto impacto e como isopor. 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O isopor é o poliestireno expandido 

O poliestireno (OS) é um polímero sintético de adição, que é formado pela adição 

sucessiva de monômeros do estireno, também chamado de vinil-benzeno, que é um líquido 

oleoso cujas moléculas são formadas por benzeno e etileno 

 

Esse polímero foi descoberto em 1839 e passou a ser produzido comercialmente em 

1930. Ele possui muitas propriedades importantes como o fato de ser de baixo custo, possuir 

resistência a ácidos, álcalis (bases) e sais, além de ser um ótimo isolante térmico, elétrico e 

acústico. 

 

Ele possui uma ampla gama de aplicações, visto que pode ser produzido com 

tratamentos diferentes e formar três tipos de poliestireno. Veja cada um: 

Poliestireno: Visto que possui vários anéis benzênicos nas suas cadeias poliméricas, 

ele possui uma aparência semelhante ao vidro, tendo em vista que esses anéis se atraem uns 
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aos outros e tornam o plástico mais rígido. Esse empacotamento das cadeias faz com que ele 

fique transparente e com um alto índice de refração, ou seja, com o brilho parecido com o do 

vidro. 

Aplicações: copos descartáveis usados para tomar água, pentes, escovas, embalagens 

de pós compactos e sombras, brinquedos, caixinhas de CDs e equipamentos de laboratório, 

tais como pipetas descartáveis, seringas, béqueres e funis de plásticos, bem como tubos de 

centrifugador, como os mostrados abaixo: 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Poliestireno de alto impacto: É produzido adicionando-se ao poliestireno 10% de 

polibutadieno ou de estirenobutadieno, tornando-se bastante resistente. 

Aplicações: Utensílios domésticos rígidos, tais como pentes, cabides, bandejas, caixas de 

plástico organizadoras (mostradas abaixo), brinquedos, revestimentos de portas de geladeiras, 

potes de margarina, disjuntores e embalagens de pastas. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Poliestireno expandido (isopor). Durante a reação de polimerização a quente, são 

adicionados certos gases que levam à sua expansão, formando o tão conhecido isopor. 

Antigamente, os gases usados nesse processo eram os CFCs (clorofluorcarbonetos), que são 

os principais gases destruidores da camada de ozônio. 
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Felizmente, porém, esse problema foi resolvido, pois hoje se usa o pentano como gás 

para a expansão do poliestireno, não causando nenhum dano à camada de ozônio. 

Aplicações: Visto que é bem leve, o poliestireno expandido é usado na forma de 

placas ou blocos na confecção de lajes, diminuindo o esforço sobre a estrutura e ajudando a 

economizar concreto. É usado dentro de embalagens para proteger equipamentos domésticos 

bem moldados no formato de tais equipamentos, o que diminui o custo com transporte. Como 

pode ser moldado, ele é usado em capacetes para proteção. Outras aplicações são: como 

isolante elétrico ou térmico em casas e edifícios, como recipiente para bebidas e comidas 

quentes, como caixas térmicas, entre outros. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O isopor foi também alvo de críticas porque ele contribuiu para o aumento da 

quantidade de lixo lançada no meio ambiente. Por exemplo, as embalagens citadas que vêm 

no formato do objeto que compramos não podem na maioria das vezes ser reaproveitadas 

depois. No entanto, esse problema também tem solução: o poliestireno pode ser reciclado e 

seu símbolo para reciclagem é mostrado abaixo: 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Sua reciclagem produz canos e latas de lixo. 
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Outro ponto importante a ser abordado sobre o isopor é o seu uso em micro-ondas. 

Alguns afirmam que ele pode liberar substâncias tóxicas e cancerígenas, porém ainda não 

existe nenhuma confirmação sobre isso. Até o momento sabe-se que ele pode ser usado sem 

riscos por pouco tempo no micro-ondas, só para aquecer. Entretanto, para períodos maiores, é 

melhor usar outro tipo de embalagem, porque isopor pode facilmente derreter, acabando com 

a bebida ou alimento, podendo causar queimaduras e danificar o aparelho. 

Além disso, o isopor queima muito facilmente, derretendo e liberando uma fumaça 

preta que libera gás carbônico (CO2) para o ambiente. Muitas vezes isso é algo controlado 

pela adição ao isopor de aditivos capazes de retardar o fogo. 

 

4.8  Polietileno. 

 

O polietileno (ou polieteno) tem fórmula geral (CH2-CH2)n, é um polímero de alta 

produção mundial e economicamente viável, daí o porquê de seu uso em larga escala. 

Conheça o processo de obtenção deste polímero(Filmes plásticos de polietileno). 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br   

 

O processo se inicia com o preparo do etano (CH3)2, este é submetido a altas 

temperaturas na presença de um catalisador.  

Neste caso, o metal paládio (Pd) teve a função de catalisar (acelerar) a reação. 

Repare que o etano perdeu dois átomos de hidrogênio e por isso se forma a ligação dupla. 

A reação descrita acima tem como produto o etileno, um monômero que dará origem 

ao polietileno, sabe como? Em uma reação em cadeia. A ligação dupla do etileno é quebrada 

com a ajuda de catalisadores e aquecimento e dá origem a dois radicais • C. O elétron 

desemparelhado do carbono o torna altamente reativo, e começa a reação de polimerização: os 
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radicais ganham elétrons se unindo a outros radicais e assim vão se formando as extensas 

cadeias poliméricas. Moléculas de polietileno produzidas deste modo podem chegar a ter 

massa molecular de até 1 milhão de gramas/mol. 

A polimerização do etileno dá origem ao Polietileno de alta densidade (PEAD) e ao 

Polietileno de baixa densidade (PEBD) 

O PEBD por ser um polímero macio e flexível é escolhido para compor embalagens 

como: filmes plásticos para cobrir alimentos, sacolas de supermercado, sacos para lixo, etc. 
 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O tecido do futuro é feito com polímeros, você poderá tornar o terno preferido, 

eterno, a partir da aplicação de um polímero em sua superfície. Imagine só, ele não iria se 

desfazer com o passar dos anos e nem perder a cor devido a lavagem frequente, não seria 

maravilhoso? O que parece ser ficção científica tem sim um embasamento 

lógico.(SOUZA,2017) 

Os Perfluoropoliéteres (PFPE) são polímeros com estrutura molecular na forma de 

longas cadeias, com carbonos ligados a dois átomos de flúor e interligados entre si através de 

oxigênios, formando, assim, cadeias cada vez maiores. A presença dos átomos de flúor 

confere ao polímero um revestimento duro e os átomos de oxigênio, por sua vez, o deixam 

mais flexível. Assim, temos um polímero altamente duro e flexível, características estas que o 

tornam impermeável a qualquer substância e inerte à reações com outros compostos (a não ser 

os da mesma espécie). 

Tal já é aplicado na forma de óleo de revestimento em prédios históricos oferecendo 

uma maior resistência ao ataque de agentes corrosivos. Seria uma ótima ideia utilizar o PFPE 
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em veículos espaciais, para conferir resistência à temperaturas altas ou baixas e à ação 

corrosiva. 

Mas a ideia inicial de aplicar o PFPE em peças de estimação não é tão absurda. 

Aliás, já deve estar sendo testada, ainda em fase de experimentação, é claro. Afinal, as cadeias 

curtas de PFPE já foram testadas no mercado em produtos de higiene pessoal como xampus, 

óleos de banho, bronzeadores... e o resultado são produtos atóxicos (não irritantes) e que 

proporcionam maior maciez à pele e cabelos. 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

A primeira meia-calça fabricada com polímero nylon 

O nylon, no português náilon, é uma fibra têxtil sintetizada em laboratório, faz parte 

da classe dos polímeros e é muito usada na fabricação de roupas femininas como lingeries, 

roupas de banho (biquínis, maiôs). O nylon consiste em uma fibra orgânica muito útil 

atualmente, mas sua descoberta não é recente. Já no início do século XX (1927), foi preciso 

desenvolver um tecido resistente para fabricar roupas e substituir a seda de preço elevado. 

O novo material foi sintetizado em um laboratório de Química Orgânica por 

químicos da época, o que eles não sabiam é que essa descoberta iria revolucionar a nova 

geração. Na década de 40, o nylon foi colocado à venda na forma de meias, qual não foi a 

surpresa diante do sucesso do produto: as primeiras horas de comercialização do novo 

material sintético já foram suficientes para vender mais de milhões de pares de meias. 

O sucesso pode ser explicado pelo preço do nylon, que é bem mais acessível do que 

o da seda. Mas esta não foi a primeira aplicação do nylon, ele foi empregado pela primeira 

vez na fabricação de escova de dente, 10 anos antes de se transformar em meias. 

Veja o processo químico para se obter o nylon: a mistura de ácido adípico e 

hexametilenodiamina. Esses compostos são constituídos por 6 carbonos cada, a resistência do 

nylon é explicada pelo procedimento de obtenção do produto, para conseguir essa propriedade 
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foi preciso vários experimentos até chegar à conclusão: a fibra para se tornar elástica e 

resistente precisava ser fundida em altas temperaturas, ou seja, em ponto de fusão elevado. 

 

4.9  Copolímeros 

 

Os copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo de monômero. Os 

principais exemplos são as borrachas sintéticas, como ABS, Buna-N e Buna-S. 

Os polímeros são macromoléculas formadas pela união de várias unidades de 

monômeros (moléculas pequenas). Um dos critérios de classificação dos polímeros é quanto 

ao seu tipo de formação, sendo que temos três grupos: polímeros de adição, polímeros de 

condensação e polímeros de rearranjo. 

Os polímeros de adição são aqueles que se formam pela soma de unidades 

sucessivas de monômeros, sendo que geralmente esses monômeros são iguais e, em virtude 

disso, são chamados de homopolímeros. 

 

4.10   Borracha e Teflon. 

 

A quimica orgânica tem contribuído muito para a melhoria das condições de vida dos 

seres humanos, sendo que, no entanto, os produtos desta descoberta, após  sua utilização e 

quando da necessidade do descarte se tornam um problema. 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

Duas destas descobertas se constituem na borracha e no teflon. A borracha natural 

(na forma de látex) já era conhecida desde o século XVI, apresentava alguns inconvenientes 
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como por exemplo, a baixa resistência física, perda do formato quando submetida a altas 

temperaturas. 

Como obter um material mais resistente que permitisse sua aplicação em vários 

objetos? A vulcanização da borracha surgiu acidentalmente pelas mãos de Charles Goodyear 

enquanto realizava experimentos. Ele deixou cair borracha misturada a enxofre em um 

fogareiro quente e observou que o material não se deformou com o calor. Este processo 

permite à borracha tornar-se elástica, resistente e estável. 

Quanto ao teflon,  material que recobre as panelas antiaderentes tem seu histórico 

iniciado no ano de 1938. Roy Plunkett, um químico da época, pesquisando refrigerantes notou 

que algo impedia a passagem de gás tetra-fluoretileno na tubulação. Tratava-se do produto da 

polimerização do gás: o politetrafluoretileno. O material apresentava-se liso, de cor branca e 

baixa reatividade, que foi nomeado de Teflon. 

A primeira aplicação do Teflon foi em bombas atômicas, mas já no ano de 1946 foi 

usado como revestimento de panelas, o que é um sucesso até os dias atuais. 

 

Quanto á borracha, foi submetida ao processo de vulcanização, que consiste na 

adição de enxofre à borracha crua, formando pontes de enxofre entre as cadeias do polímero 

que melhoram suas propriedades. 

 
Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

A borracha natural é um polímero (macromolécula) formado a partir de moléculas de 

isopreno (metilbut-1,3-dieno). Ela costuma ser obtida por meio da extração do látex da 

seringueira (Havea brasiliensis), como a mostrada abaixo: 
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O látex (borracha natural) é extraído da seringueira (Hevea brasiliensis) 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

Esse látex é coado e recebe a adição de amônia (NH3) para conservá-lo e também de 

vários ácidos ou sais conservantes para que ele passe por um processo de coagulação e separe-

se do líquido, formando uma massa branca pastosa, que é moída e processada para remover 

possíveis contaminantes e secar. 

No entanto, a borracha, dessa forma crua, apresenta algumas características 

indesejáveis para a sua utilização pela indústria, como baixa resistência à tração, solubilidade 

em solventes orgânicos, facilidade de ser oxidada e baixa resistência ao calor e à variação de 

temperatura, pois, em dias quentes, ela fica mole e pegajosa, enquanto, em dias frios, ela fica 

dura e quebradiça. 

Para sanar esses problemas, a borracha passa por um processo chamado de 

vulcanização e que foi descoberto por acidente em 1838 por Charles Goodyear (1800-1860), 

quando ele deixou cair uma mistura de borracha e enxofre sobre o fogão quente e ele notou 

que essa mistura queimou um pouco, mas não derreteu. 

Assim, a vulcanização é a adição de enxofre à borracha, sob aquecimento e com o 

uso de catalisadores. A proporção de enxofre adicionado à borracha na vulcanização varia 
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entre 2 e 20%, dependendo do que se deseja, sendo que, quanto mais enxofre for adicionado à 

borracha, maior será a sua dureza. Veja: Borrachas comuns: 2 a 10% de teor de enxofre; 

Borrachas usadas em pneus: 1,5 a 5% de teor de enxofre; Borrachas empregadas em 

revestimentos protetores de máquinas e aparelhos de indústrias químicas: cerca de 30% de 

teor de enxofre. (SOUZA, 2017) 

4.11  Polímero PVC 

 

O PVC é o polímero de adição policloreto de vinila, que na forma rígida é usado 

principalmente em dutos e tubos para água e esgoto. 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

O PVC (policloreto de vinila) é usado principalmente na produção de tubos e conexões para encanamentos 

Os polímeros de adição são formados pela reação de adição sucessiva de monômeros 

iguais. O PVC - sigla para policloreto de vinila (do inglês, polyinyl chloride) - é um polímero 

de adição, pois ele é formado pela adição de um número muito grande de moléculas de cloreto 

de vinila ou cloreto de etenila, 

 

Esse tipo de PVC é usado, por exemplo, como substituto do couro, na fabricação de 

sapatos, bolsas, roupas, na forração de móveis e no estofamento de automóveis. É usado 

também em películas para embalar alimentos, fraldas, toalhas de mesa, cortinas de banheiros, 

revestimentos de fios e cabos elétricos. 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/polimeros-adicao.htm
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Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 

Quando não há a adição dos plastificantes, o PVC fica rígido e sua principal 

utilização é nos tubos para encanamento. O símbolo de reciclagem desse polímero é dado 

abaixo: 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

A reciclagem do PVC produz esteiras de chão, canos e mangueiras. 

A incineração do PVC não é recomendada, pois ele é muito instável na presença de 

calor e luz, sendo degradado em temperaturas muito baixas, cerca de 130ºC. Sua incineração 

libera água, gás carbônico e fuligem, além de, como mostra a reação abaixo, liberar também 

ácido clorídrico, que é tóxico e diminui as propriedades mecânicas de outros polímeros no 

processo de reciclagem. 
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4.12  Poliuretano - Preservativos 

 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

A camisinha, um dos métodos contraceptivos mais seguros e que oferece proteção 

contra todas as doenças sexualmente transmissíveis, é composta de polímeros. A cada dia a 

ciência evolui e inova os produtos e o método contraceptivo mais popular não poderia ficar de 

fora. 

O poliuretano é o polímero desenvolvido para compor preservativos mais resistentes 

que os de látex. E mais, o material é super leve, o que permite que sejam mais finos e 

confortáveis. 

Só para demonstrar quão versátil é o poliuretano, conheça suas outras aplicações: nos 

carros, é usado como enchimento de assentos, revestimento à prova de som embaixo dos 

carpetes, painéis isolantes, etc. Apesar de ser usado em muitos dos acessórios do automóvel, o 

material garante conforto e leveza ao veículo, o que resulta em economia de combustível. 

(SOUZA, 2017). 

 

4.13  Produção biotecnológica de poli-hidroxialcanoatos para a geração de 

polímeros biodegradáveis no Brasil 

 

O avanço do preço internacional do barril de petróleo, a instabilidade da situação 

geopolítica das regiões detentoras das grandes reservas mundiais e o consenso mundial da 

necessidade do desenvolvimento de tecnologias de baixa emissão de gases de efeito estufa, 

como o CO2, têm apontado para a possibilidade real da exploração de matérias-primas como 

fontes renováveis de insumo para a biossíntese de intermediários e de produtos químicos 

finais. 
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A experiência da utilização de etanol como combustível e o incentivo atual à 

produção de biodiesel são exemplos concretos do uso de matérias-primas renováveis em 

substituição a derivados de petróleo. Além do suprimento de necessidades energéticas, a 

segunda maior demanda pelo uso de derivados de petróleo como matéria-prima consiste na 

produção de polímeros. É desnecessário salientar os enormes problemas ambientais e de 

logística que as alternativas atuais de incineração, aterramento e reciclagem destes polímeros 

têm causado às sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Uma vasta gama de alternativas biodegradáveis têm sido propostas para mitigar o 

problema. As matérias-primas utilizadas podem ser totalmente renováveis, como é o caso dos 

poli-hidroxialcanoatos bacterianos (PHA)
1,2

 e o polilactato proposto pelo consórcio Dow-

Cargil
3
, ou não renováveis, como as alternativas da Showa Highpolymer do Japão

4
 e da 

BASF
5
. Os principais precursores para síntese desses últimos polímeros poderão, em um 

futuro próximo, também vir a ser produzidos via microbiológica, a partir de matérias-primas 

renováveis. Os poli-hidroxialcanoatos bacterianos constituem uma classe de polímeros 

bastante estudada no país e possuem as características de biodegradabilidade e de 

renovabilidade. 

Dois componentes são preponderantes na determinação do preço dos polímeros 

produzidos a partir de matéria-prima renovável e são imperativos para garantir uma 

competição com polímeros de origem petroquímica: custo da matéria-prima e energia, bem 

como de investimento de capital para implantação de uma unidade industrial de produção.  

Na questão do custo da matéria-prima e energia é amplamente reconhecida a 

vantagem competitiva do nosso país devido suas condições edafoclimáticas favoráveis e 

grande extensão territorial (potencial de produzir biomassa). Resta, portanto, converter estas 

vantagens competitivas em processos de alto desempenho e economicamente diferenciados.  

Dentro deste quadro, nos últimos anos houve um esforço, no Brasil, realizado por 

diversos grupos de pesquisa para viabilizar a produção de PHA, apresentados 

retrospectivamente nesta revisão, baseada em publicações completas envolvendo 

pesquisadores nacionais. 

A partir de um projeto conjunto entre um instituto de pesquisa, a universidade e o 

setor privado, em 1991, houve um estímulo ao estudo da produção de diversos plásticos 

biodegradáveis no país, com enfoques diversificados. Um grande esforço foi realizado e 

resultou no desenvolvimento de processo de produção de PHB e PHB-co-HV, dois polímeros 

da família dos PHA, a partir de sacarose como fonte de carbono principal, que foi transferido 
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para a empresa PHB Industrial S/A, havendo no momento diversos trabalhos de 

caracterização e aplicação dos PHA. 

Pode-se observar a evolução ocorrida no país no desenvolvimento de tecnologia e de 

conhecimento científico relativos à produção de poli-hidroxialcanoatos e sua utilização como 

polímero biodegradável e biocompatível. Uma análise deste conhecimento acumulado no país 

permite apontar, como alvo atual, o controle de diferentes aspectos da produção de PHA para 

assim, uma vez determinada uma propriedade necessária a uma dada aplicação, modular a sua 

composição monomérica, de modo a se produzirem polímeros sob medida para aplicações 

estratégicas, a partir do controle dos fluxos metabólicos do microrganismo produtor, do uso 

das estratégias de produção em biorreator, em um trabalho intrinsecamente multidisciplinar.  

As perspectivas para este desenvolvimento foram apresentadas em trabalho recente 

divulgado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre polímeros e intermediários químicos, com o 

objetivo de fornecer subsídios para a política de biotecnologia industrial no Brasil.  

Este trabalho indicou que nosso país tem posição mundial privilegiada, por dispor de 

matérias-primas renováveis a baixo custo (fontes de carbono e energia) e por, potencialmente, 

possuir mão-de-obra qualificada formada pelos diversos grupos de pesquisa já estabelecidos 

oferece oportunidades para o estabelecimento de uma plataforma mundial produtora e 

exportadora de biopolímeros, desde que ações concretas de financiamento e de organização 

das atividades de pesquisa e desenvolvimento sejam estabelecidas pelos órgãos públicos, em 

consonância com os setores produtivos do país.(SOUZA, 2017). 

 

5  POLUIÇÃO PLÁSTICA NOS MARES: PROBLEMAS PARA A FAUNA E 

PARA O SER HUMANO – GRANDE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Conforme noticia publicada no site da eCycle – Sua pegada mais leve, pesquisadores 

da The University of Western Australia e da CSIRO Wealth from Oceans Flagship fizeram 

um estudo, ao fim de 2013, em que puderam apurar que a cada quilômetro quadrado de água 

da superfície do mar australiano está contaminado por cerca de quatro mil pequenos 

fragmentos de plástico. Essa pesquisa permitiu o primeiro mapeamento de plásticos flutuantes 

marinhos no litoral australiano.  

Segundo a Ecicle, o  professor Charitha Pattiaratchi afirmou que, 

em hotspots ("pontos quentes" - regiões de grande biodiversidade), plásticos foram 

http://www.uwa.edu.au/
http://www.csiro.au/org/WfO-overview
http://www.conservation.org.br/como/index.php?id=8


64 

encontrados no mar perto de áreas densamente povoadas, em regiões em que as correntes 

oceânicas convergem. Mas esse problema está muito mais próximo do que podemos imaginar. 

No litoral brasileiro, a maior parte de lixo marinho é plástico. Fatores como o 

descarte incorreto dos banhistas, de embarcações e falta de coleta seletiva em determinadas 

regiões faz com que esse resíduo sólido entre em contato no ambiente marinho e acarrete 

diversos tipos de problemas para o ecossistema. 

No país, o aumento de consumo de peixe aumentou 196% entre 2002 e 2010, 

conforme último levantamento feito pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Isso tem 

gerado preocupações, uma vez que existe o problema com relação à toxicidade do plástico em 

animais marinhos. Pesquisas realizadas no Brasil comprovaram que alguns peixes apresentam 

alto índice de toxinas pesadas em seu organismo e isto está diretamente ligado à poluição de 

plásticos nos mares, rios e oceanos. 

O professor Alexander Turra do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação 

Marinha do Instituto Oceanográfico, criado no ano de 2012, quer coletar e monitorar o lixo 

marinho com o objetivo de compreender a fonte do resíduo, identificar características como: 

tipos, materiais, porcentagem, número e peso. O projeto monitora seis praias do litoral de São 

Paulo e está em expansão para abranger um maior número de praias. 

Problemas como  formação de ilhas de plásticos nos 

oceanos, asfixia, ingestão e envenenamento em animais marinhos, são resultantes do lixo 

humano nos mares. Estudos realizados no atum destinado ao consumo humano 

detectaram microplásticos em seu estômago, o que significa que também estamos expostos a 

esse problema. “Há cada vez mais evidências de que animais marinhos, que vão desde o 

plâncton às baleias, ingerem grandes quantidades de plásticos carregados de poluentes, que 

possa então ser incorporado na cadeia alimentar”, explica Doutor Reisser, PHD do UWA 

Oceans Institute. 

Os plásticos têm altos índices de absorção de poluentes e substâncias tóxicas e 

podem sofrer alteração com a exposição aos raios ultra violetas e a água salgada, juntando-se 

ao plâncton. Logo, um peixe ou qualquer tipo de animal marinho que se alimente desses 

materiais corre o risco de contaminação. 

Há investimentos em tecnologias que podem ajudar nesse controle do lixo humano, 

como o desenvolvimento do "robô aquático" que navega pelos oceanos coletando plásticos e 

do "filtro auto-sustentável marinho", que filtra o resíduo de diversos tamanhos. E também há 

o processamento do plástico encontrado no oceano para utilizar na produção de embalagens 

como a "garrafa feita de plástico do oceano". Essas iniciativas junto com outras podem 

http://www.mpa.gov.br/
http://www.io.usp.br/Lab_manejo
http://www.io.usp.br/Lab_manejo
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1259-os-oceanos-estao-virando
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1259-os-oceanos-estao-virando
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1144-plastico-nos-mares-causa
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/646-um-oceano-de-sacolinhas.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/757-baleias-e-golfinhos-sofrem
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1267-microplasticos-um-dos
http://www.oceans.uwa.edu.au/
http://www.oceans.uwa.edu.au/
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1310-poluicao-marinha-provoca-tumores-em-tartarugas-.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/1424-robo-marinho-promete
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-favor/1624-estudante
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/1240-empresa-cria-garrafa-com
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contribuir na redução desse material nos oceanos, mas ainda são muito iniciais. Ao contrário 

do que se pensa, plástico também reduz gasto excessivo de energia em algumas situações, 

mas malefícios ainda são maiores e muito graves. 

 

                                            Fonte: Http//pre.univesp.br 

Nos dias de hoje, com a conscientização a respeito da reciclagem tomando cada vez 

mais corpo na sociedade, falar nos benefícios e impacto do plástico no meio ambiente é 

complicado, mas eles de fato existem. Em termos de embalagens, o plástico é imbatível, mas 

há outras coisas boas por trás dessa indústria. 

Por incrível que pareça, o plástico trouxe uma certa economia ao meio ambiente. 

Como exemplo, pode-se tomar a indústria automobilística. Os carros antigos contavam com 

muitos equipamentos metálicos, pesadíssimos. Com o alastramento dos materiais plásticos, 

eles chegaram ao mercado de autopeças para compor os novos automóveis. Resultado: os 

carros ficaram mais leves e o custo dos mesmos com combustível diminuiu sensivelmente. 

Em outras situações também é possível constatar um benefício ambiental. Exemplos: 

o isolamento térmico de determinados materiais reduz o consumo de energia; em aterros 

sanitários, lonas plásticas são usadas para impermeabilizar os lençóis freáticos, evitando sua 

contaminação; filmes plásticos proporcionam melhores rendimentos em certos tipos de 

culturas agrícolas; a instalação de coleta de água alimentada por tubos plásticos em locais de 

difícil acesso só se dá devido à essa tecnologia. Enfim, há outros usos benéficos, mas 

também, claro, há problemas. 

 
Fonte: Funverde.org.br 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/676-de-onde-vem-e-o-que-sao-os-plasticos.html
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Para se produzir plástico, é necessário que haja petróleo e todo o processo de 

refinamento. Por mais que o plástico seja oriundo de uma parcela pequena do óleo negro 

(apenas 5%), para extraí-lo e refiná-lo, é necessário fazer todo o processo, que envolve 

práticas que poluem excessivamente o meio ambiente. Os impactos das refinarias vão desde 

as consequências dos estudos sísmicos realizados na etapa de exploração, até o consumo de 

grandes quantidades de água e de energia, geração de absurdas quantias de despejo líquido, 

liberação de diversos gases nocivos na atmosfera, produção de resíduos sólidos de difícil 

tratamento, além dos frequentes vazamentos de petróleo em ambiente marinho, como ocorreu 

com a BP, nos Estados Unidos, e com a Chevron, no Rio de Janeiro. 

Depois do refinamento e da fabricação dos milhares de produtos plásticos, eles vão 

parar nas prateleiras e, em sua maioria, acabam sendo rapidamente descartados 

(principalmente em se tratando de embalagens). No meio ambiente, os problemas são bem 

graves. 

O plástico é difícil de ser compactado e gera um grande volume de lixo. Portanto, ele 

ocupa um grande espaço no meio ambiente, o que dificulta a decomposição de outros 

materiais orgânicos. A durabilidade e resistência do plástico viram problemas após o descarte. 

Como é à prova de fungos e bactérias, sua degradação é extremamente lenta, podendo 

demorar mais de 100. 

Entupimentos de valas e bueiros podem causar enchentes e desabrigar pessoas, 

principalmente as moradoras de periferias. A poluição visual também é outro malefício 

causado pelos resíduos plásticos. Isso sem contar o impacto dos plásticos no ecossistema 

marinho. 

Pesquisas já demonstraram que o plástico, no ambiente marinho, sofre ações do meio 

(sol, altas temperaturas, diferentes níveis de oxigênio, energia das ondas e presença de fatores 

abrasivos, como areia, cascalho ou rocha), fragmenta-se e passa a ter aparência de alimento 

para muitos dos animais marinhos, causando a morte deles e interferindo no ciclo reprodutivo 

de muitas espécies. 

A reciclagem se torna a principal ferramenta para evitar esses impactos, além dos 

outros “erres” da regra: reutilização e redução.  Na próxima matéria da eCycle sobre o tema, 

você entenderá um pouco mais sobre a reciclagem do plástico e sobre outras alternativas 

desenvolvidas recentemente. Saiba como reciclar seus itens de plástico aqui. 

Os oceanos ocupam 70% da superfície da Terra, mas até hoje se sabe muito pouco 

sobre a vida marinha em suas regiões mais remotas. Especialistas mostram que há ainda dois 

milhões de espécies desconhecidas nas profundezas dos mares. Porém, infelizmente, as 

http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/opiniao/plastico-e-meio-ambiente-uma-relacao-possivel/
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38-no-mundo/646-um-oceano-de-sacolinhas.html
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notícias reveladas pelas pesquisas científicas não mostram a descoberta de novos seres ou 

fronteiras marinhas, mas assustadores índices de agressão causados ao oceano pela ação 

humana. 

Atualmente, o homem produz mais de 250 milhões de toneladas de plástico ao ano. 

Boa parte dessa produção não é descartada de maneira correta. Estudos apontam que sete 

milhões de toneladas acabam terminando, de alguma forma, no oceano. .(SOUZA, Líria Alves 

de/2017). 

O perigo do lixo vai além da estética das praias, uma das principais ameaças é bem 

pequena e chama-se pellet. São bolinhas de meio centímetro de diâmetro, usadas como 

matéria prima na indústria. Esses resíduos de plástico têm uma enorme capacidade de 

absorverem poluição. 

Apenas uma unidade apresenta concentração de poluentes até um milhão de vezes 

maior que a da água onde se encontra, envenenando os cardumes que a ingerem. Um estudo 

feito em 2011 por pesquisadores da Universidade de São Paulo mostrou que em Santos, no 

litoral paulista, cada meio metro cúbico de areia da praia contém até 20 mil pellets. 

Os mais afetados com a poluição de plásticos nos mares são os animais. Calcula-se 

que 267 espécies, principalmente pássaros e mamíferos marinhos, engulam resíduos plásticos. 

Há seis anos, uma baleia Minke foi encontrada morta, no norte da França, com 800 quilos de 

sacolas plásticas no estômago. .(SOUZA, Líria Alves de/2017). 

Pesquisas feitas em Salvador, no Estado da Bahia, revelaram que 22% dos peixes 

capturados continham micropartículas de plástico no estômago. Os pellets são a matéria-

prima de diversos tipos de produtos, como garrafas, canetas e computadores. 

Quando o plástico se quebra, os pellets lembram muito a forma e textura dos 

alimentos naturais do peixe. Isso leva a uma contaminação generalizada por causa das cadeias 

alimentares. 

Alguns compostos químicos como o PCB (bifenil policlorados) e pesticidas (DDT) 

não se dissolvem na água, mas são absorvidos pelo plástico. Assim, os peixes acabam 

ingerindo essas minúsculas partículas plásticas. Cientistas da Fundação de Pesquisa Marinha 

Algalita (Algalita Marine Research Foundation), afirmam que os tecidos dos peixes 

contaminados contêm alguns dos mesmos componentes do plástico. A hipótese dos cientistas 

é que as substâncias tóxicas infiltram-se no tecido do peixe por meio da alimentação. 

.(SOUZA, Líria Alves de/2017). 

Os pesquisadores afirmam que quando um predador - um peixe maior ou uma pessoa 

- come o peixe que come o plástico, esse predador pode estar transferindo toxinas a seus 

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/peixes-comem-cada-vez-mais-plastico-295185/
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próprios tecidos, e com concentrações maiores, já que toxinas de múltiplas fontes alimentares 

podem se acumular no corpo. 

Ainda não se sabe dizer o efeito do pellet no ambiente marinho, nem na alimentação 

do peixe, muito menos na do homem, mas conhecendo alguns efeitos cumulativos graves 

dentro de cadeias alimentares, sabemos que o assunto pode ser grave. 

Além do fator bioacumulativo, os animais que comem o plástico ainda contribuem 

para que ele seja reduzido a partículas menores e, portanto, mais solúveis e fáceis de serem 

incorporaradas ao sistema marinho. 

A utilidade e necessidade do plástico na vida moderna são inegáveis, mas o tema do 

adequado descarte e reprocessamento do material precisa ser encarado de maneira séria e 

responsável, seja quanto à educação da população no descarte correto do material, seja no 

investimento por parte das instituições responsáveis no sentido da criação da infra-estrutura 

necessária à coleta e ao fomento às iniciativas para reciclagem do produto. 

 

Fonte: www.Ecicle.com.br 

As sacolinhas de plástico, essas que usamos para transportar compras em 

supermercados, são um grande problema ambiental. Distribuídas diariamente nos grandes 

varejistas, elas se tornam os sacos de lixo da maior parte da população, o que impede sua 

reciclagem. Estamos enterrando sacolinhas que demoram 500 anos para se decompor. Em 

2009, cerca de 15 bilhões delas foram consumidas no Brasil. Quais as alternativas para quem 

não quer participar dessa degradação? 

O projeto de lei que criou o marco regulatório sobre os resíduos sólidos,  tramitou em 

instâncias federais por 19 anos, quanto então foi aprovado e promulgada a lei 12.305/2010.   

O Governo Federal admitia que era inviável substituir as sacolinhas plásticas sem uma 

política de reciclagem efetiva (o que evita o uso de embalagens para lixo). Segundo dados do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 2009, apenas 10% dos municípios brasileiros 

dispõem de serviço de coleta seletiva. 
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Na discussão mais específica sobre as sacolinhas, há grupos que classificam o 

problema em outro nível. Se as sacolas forem feitas com uma espessura maior, capazes de 

carregar cerca de seis quilos cada, poderão ser reutilizadas (retendo carbono) e o descarte 

desnecessário diminuirá, pois a produção delas seguirá a mesma tendência, sem contar que se 

trata de um produto 100% reciclável. 

Outras iniciativas, como a campanha “Saco é um saco”, do MMA, incentivam a 

abolição e proibição de sacolas plásticas, promovendo uma discussão sobre alternativas aos 

plásticos. As principais opções se dividem entre as sacolas de pano, as oxi-degradáveis e as de 

papel. 

Empresas como Carrefour, Pão de Açúcar e Wallmart incentivam seus consumidores 

a usarem as bolsas de pano durante as compras. As três redes reduziram o consumo em 16,6% 

nos últimos três anos. O Wallmart até concedeu descontos em produtos para quem não as 

utilizasse e o Carrefour anunciou que irá interromper a produção de sacolas em quatro anos. 

Aproveitando o filão, certas companhias começaram a investir pesado na confecção de bolsas, 

como a Gatto de Rua, de Santos, que exporta seus produtos para Angola, Estados Unidos, 

Portugal e Espanha. 

 

Fonte: www.Ecicle.com.br 

Já as sacolas oxi-degradáveis, que são usadas por muitas redes de supermercado do 

Paraná, geram polêmica. Representantes do Instituto Nacional do Plástico (INP) afirmam que 

o material se decompõe rapidamente, mas polui do mesmo jeito, pois os resíduos se mantêm 

invisíveis no meio ambiente. Já a Fundação Verde, do Paraná, afirma que o uso do material 

tem respaldo em estudos científicos. 

Há também grupos de empresários que pensam em seguir a ideia de países europeus 

e distribuir sacolas de papel mais resistentes e que possuem espaço para anunciantes. Na 

Espanha, o projeto já contou com 100 milhões de sacolas distribuídas. 

 

http://www.gattoderua.com.br/
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Em Belo Horizonte, a Lei Municipal 9.529 / 2008 proíbe o uso de sacolas plásticas feitas 

de derivados do petróleo, regulamentada pelo Decreto 14.367, de 12/04/2008, que passou a 

permitir o uso dos sacos e sacolas ecológicas, denominadas biodegradáveis, cujo artigo terceiro 

assim definiu:  
Art. 3. Para os efeitos da Lei nº 9.529/08, e deste Decreto, entende-se por:  

I - saco de lixo ecológico: o confeccionado em material biodegradável ou reciclado;  

II - sacola ecológica: a confeccionada em material biodegradável ou a sacola 

retornável. 

§ 1º - Considera-se material biodegradável aquele que apresenta degradação por 

processos biológicos, sob ação de microrganismos, em condições naturais 

adequadas, e que atenda aos seguintes requisitos:sendo que posteriormente fora 

autorizada a utilização de sacolas plásticas denominadas biodegradáveis, sendo 

amplamente utilizadas nas redes de supermercados. 

 

A proibição de sacos feitos de polietileno(polímero), ncide sobre qualquer tipo de 

estabelecimento no comércio, seja supermercados, lojas, drogarias e outros, que devem oferecer 

sacolas fabricadas com materiais reaproveitáveis, recicláveis ou biodegradáveis. 

Por fim, os trituradores de alimentos são outra possibilidade polêmica. Instalando um 

desses equipamentos na pia da sua cozinha, todo o resíduo orgânico é triturado e empurrado, 

com a ajuda da água, para o esgoto comum, diminuindo a quantidade de lixo úmido e 

evitando o uso de sacolas plásticas para fazer o embalo e enviá-lo para aterros. O lixo seco 

pode ser destinado à coleta seletiva. O problema reside no desperdício de água limpa e no 

possível entupimento que o triturador, que tem seu preço orçado a partir de R$ 650, pode 

causar. 

A produção de sacolas plásticas menos poluentes, é hoje uma grande preocupação.  

 

 

Fonte: www.Ecicle.com.br 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2008/952/9529/lei-ordinaria-n-9529-2008-dispoe-sobre-a-substituicao-do-uso-de-saco-plastico-de-lixo-e-de-sacola-plastica-por-saco-de-lixo-ecologico-e-sacola-ecologica-e-da-outras-providencias
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Tanto o petróleo, quanto o  milho e as bactérias podem ser matérias-primas para a 

produção de sacolas plásticas! No entanto, ainda não há motivo para comemorar. É inegável 

que produzir objetos de plástico com outros materiais que tentam minimizar a poluição 

ambiental é louvável, mas ainda não temos, até o momento, uma solução que seja 

economicamente viável, 100% biodegradável e que mantenha as qualidades do material 

plástico. 

As sacolas plásticas convencionais são feitas com polímeros derivados do petróleo. 

Ou seja, são nocivas ao meio ambiente. Uma alternativa encontrada foi a produção de 

plásticos a partir do amido (veja mais aqui), mas essa opção tem dois problemas: o material 

feito apenas com a resina do amido perde as qualidades plásticas em contato com a água; sem 

contar que o produto que mistura elementos de petróleo com o amido perde o status de 

totalmente biodegradável. 

Mas há um material chamado polihidroxialcanoato (PHA), também conhecido como 

poliéster bacteriano, um plástico produzido por bactérias. Alguns dos derivados dessa 

substância são o polihidroxibutirato (PHB), poli(β-hidroxivalerato) (PHV) e 

poli(hidroxibutirato-co-valerato)(PHB-V).  (SOUZA, 2017). 

De acordo com artigo de pesquisadores da Universidade de São Paulo e de 

pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), os PHAs são um tipo de plástico 

orgânico (poliéster). A produção se dá por meio da biossíntese direta de carboidratos da cana-

de-açúcar, do milho, ou de óleos vegetais de soja e palma. (SOUZA,2017) 

Dentre todos esses nomes estranhos e processos químicos complexos, o polímero 

polihidroxibutirato (PHB) se destaca no meio dos demais PHAs por ter propriedades físicas e 

mecânicas parecidas com as do polipropileno (PP). Portanto, ele tem potencial para se tornar 

um substituto para plásticos não biodegradáveis. 

A glicose e a sacarose presentes na cana-de-açúcar, no milho ou nos óleos vegetais 

são as principais substâncias utilizadas por algumas espécies de bactérias (como a Alcaligenes 

eutrophus) para produzir o PHB, que é acumulado sob a forma de grânulos, dentro das células 

bacterianas, novamente segundo o artigo citado anteriormente. 

O polímero é totalmente biodegradável, pois é decomposto pela ação de fungos, 

bactérias e leveduras. A degradação do “plástico” demora cerca de 6 a 12 meses para ocorrer, 

muito menos do que os até 100 anos das sacolas plásticas normais. 

As oxibiodegradáveis também demoram pouco tempo para se decomporem, mas existem 

consequências nebulosas sobre esse ponto. 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/57-plastico/213-as-sacolinhas-de-supermercado-sao-reciclaveis.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/738-pla-o-plastico-compostavel.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polihidroxialcanoatos
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422007000700040&script=sci_arttext
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37/715-sacolas-oxi-degradaveis-solucao-ou-problema.html
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Algumas empresas estudam a possibilidade do uso de PHB na fabricação de garrafas 

do tipo PET. Além disso, por ser biocompatível (não promove reações tóxicas e imunológicas 

quando em contato com o tecido humano) e facilmente absorvido pelo organismo humano, o 

polímero pode ser empregado na área médica e farmacêutica, como matéria-prima para a 

fabricação de fios de sutura, próteses ósseas e cápsulas que liberam gradualmente 

medicamentos na corrente sanguínea. 

No entanto, os poliésteres bacterianos não devem ser empregados para embalar 

alimentos, pois podem sofrer ataques de bactérias e contaminar os próprios alimentos. Os 

remédios revestidos com PHB, por exemplo,  não sofrem ação bacteriana, pois são revestidos 

por outros materiais esterilizados. No caso das embalagens de alimentos, elas teriam contato 

direto com o ambiente e assim, poderiam se contaminar e, depois, contaminar os alimentos. 

Apesar de todas essas vantagens, o maior problema para esse tipo de plástico decolar 

é o fator econômico. A sua participação no mercado nacional e internacional ainda é mínima 

(cerca de 1%), pois apresenta uma desvantagem financeira quando comparado com os 

plásticos de origem petroquímica. Os plásticos biodegradáveis são, em média, 40% mais caros 

e, por serem menos flexíveis, têm aplicações mais limitadas do que os sintéticos. 

 

5.1   Terra um 'Planeta de plástico' 

 

Novo levantamento estima que, em 65 anos, humanidade produziu mais de 8 bilhões de 

toneladas do material; apenas 9% foi reciclado. (G1, Natureza – 23/07/2017) 

Cientistas americanos calcularam a quantidade total de plástico já produzida pela 

humanidade, e afirmam que ela chega a 8,3 bilhões de toneladas. E essa massa impressionante de 

material foi criada apenas nos últimos 65 anos. 

A quantidade de plástico pesa tanto quanto 25 mil edifícios Empire State Building, em Nova 

York, ou um bilhão de elefantes. 

A questão, no entanto, é que itens plásticos, como embalagens, costumam ser usados por 

curtos períodos de tempo antes de serem descartados. 

Mais de 70% da produção total de plástico está em esgotos, que vão principalmente para 

aterros sanitários - apesar de que a maior parte dela é acumulada nos ambientes abertos, incluindo os 

oceanos. 

"Estamos caminhando rapidamente para um 'Planeta de plástico', e se não quisermos viver 

neste mundo, teremos que repensar a maneira como usamos alguns materiais", disse à BBC o 

especialista em ecologia industrial Roland Geyer. 
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O estudo sobre o plástico feito por Geyer e seus colegas da Universidade de Califórnia, nos 

Estados Unidos foi divulgado pela publicação científica Science Advances. 

Trata-se da primeira estimativa global de quanto plástico foi produzido, como o material é 

usado em todas as suas formas e aonde ele parar. Estes são alguns dos principais dados. 

 8,3 milhões de toneladas de plástico virgem foram produzidas nos últimos 65 anos 

 Metade deste material foi produzido apenas nos últimos 13 anos 

 Cerca de 30% da produção histórica continua sendo usada até hoje; 

 Do plástico descartado, apenas 9% foi reciclado; 

 Cerca de 12% foi incinerado, mas 79% terminou em aterros sanitários; 

 Os itens de menos uso são embalagens, utilizadas por menos de um ano; 

 Os produtos plásticos com uso mais longo estão nas áreas de construção civil e 

maquinaria; 

 Tendências atuais apontam para a produção de 12 bilhões de toneladas de lixo plástico 

até 2050; 

Em 2014, a Europa teve o maior índice de reciclagem de plástico: 30%. A China veio em 

seguida com 25% e os EUA reciclaram apenas 9%. (G1, Natureza – 23/07/2017) 

Não há dúvida de que o plástico é um material impressionante. Sua adaptabilidade e 

durabilidade fizeram com que a produção e uso ultrapassasse a maior parte dos materiais feitos pelo 

homem, com a exceção de aço, cimento e tijolos. 

Desde o começo da produção em massa do plástico nos anos 1950, os polímeros estão em 

toda parte - incoporados a tudo, desde embalagens até roupas, de partes de aviões a retardadores de 

chamas. Mas são justamente essas qualidades maravilhosas do plástico que representam um problema 

crescente. 

Nenhum dos plásticos normalmente usados são biodegradáveis. A única forma de se desfazer 

de seus resíduos é destrui-los através de um processo de decomposição conhecido como pirólise ou por 

simples incineração - apesar de que este último é mais complicado, por causa de preocupações com as 

emissões de gases poluentes. 

Enquanto não se desenvolve uma maneira eficiente e sustentável, o resíduo se acumula. 

Atualmente, segundo Geyer e seus colegas, há restos de plástico suficientes no mundo para cobrir um 

país inteiro do tamanho da Argentina. 

A expectativa da equipe é que o novo levantamento dê impulso ao diálogo sobre como lidar 

com a questão. 
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"Nosso mantra é: não dá para administrar o que não dá pra medir. Então queremos divulgar 

esses números sem dizer ao mundo o que ele deveria estar fazendo, mas para começar uma discussão 

real", afirma o pesquisador. 

Os índices de reciclagem no mundo estão aumentando e a química moderna trouxe 

alternativas biodegradáveis ao plástico, mas fabricá-lo continua sendo tão barato que é difícil deixar de 

lado o produto. 

A mesma equipe de pesquisadores da Universidade da California, Santa Barbara já havia 

produzido, em 2015, um levantamento do total de resíduos plásticos que vai para os oceanos a cada 

ano: 8 milhões de toneladas. (G1, Natureza – 23/07/2017). 

A ida dos resíduos plásticos para o mar, em particular, é o principal alvo da preocupação dos 

cientistas nos últimos anos, por causa da comprovação de que parte deste material vai para a cadeia 

alimentar dos peixes e de que outras criaturas marinhas ingerem pequenos fragmentos de polímeros. 

"Estamos enfrentando um tsunami de resíduos plásticos e precisamos lidar com isso", disse à 

BBC o oceanógrafo Erik van Sebille, da Universida de Utrecht, na Holanda, que monitora a presença 

do plástico nos oceanos. 

"Precisamos de uma mudança radical na maneira como lidamos com os restos do plástico. 

Mantendo os padrões atuais, teremos que esperar até 2060 para que mais plástico seja reciclado do que 

jogado em aterros e no meio ambiente. É devagar demais, não podemos esperar tanto", afirmou. 

Outro motivo pelo qual a reciclagem de plástico ainda pode estar avançando lentamente é o 

design dos produtos, segundo Richard Thompson, professor de biologia marinha na Universidade de 

Plymouth, no Reino Unido. 

"Se os produtos de plástico fossem criados com a reciclagem em mente, eles poderiam ser 

reutilizados muitas vezes. Uma garrafa, segundo alguns estudos, poderia ser reciclada até 20 vezes. Isso 

seria uma redução significativa dos resíduos", disse à BBC. 

Para Rolando Geyer, o ideal da reciclagem "é manter o material circulando pelo maior tempo 

possível". "No entanto, percebemos no nosso levantamento que 90% do material que de fato foi 

reciclado - cerca de 600 milhões de toneladas - só foi reciclado uma vez", explica. 

 

5.2  ILHAS DE LIXO NOS MARES 

 

Conforme verificamos em diversos artigos, documentários e reportagens que 

abordam o tema, Uma enorme área do Pacífico está tomada por cerca de 100 milhôes de 

toneladas de lixo. (FUNVERDE, 2016). 
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Portanto, podemos afirmar que sem sombra de dúvidas, o maior depósito de lixo do 

mundo não se localiza em terra firme, mas no Oceano Pacífico, iniciando a cerca de 950 

quilômetros da costa californiana e chegando ao litoral havaiano e cujo tamanho já se 

aproxima de 680 mil quilômetros quadrados, o equivalente aos territórios de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos e cresce a cada dia mais e em proporções cada vez mais 

alarmantes, em razão do aumento da produção do lixo, somados a falta de políticas de 

disposição adequadas dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: www.funverde.org.br 

 

O descobridor do aterro marinho gigante, também chamado de “vórtice de lixo”, o 

oceanógrafo norte-americano Charles Moore acredita que estejam reunidos naquelas águas 

cerca de 100 milhões de toneladas de detritos – que vão desde blocos de brinquedos até bolas 

de futebol e caiaques, que são impedidos pela correntes marinhas de se dispersarem. 

A idéia original que as pessoas tiveram foi que era uma ilha de lixo plástico 

sobre a qual você quase poderia andar”, observa Marcus Eriksen, diretor de 

pesquisas da Algalita Marine Research Foundation, organização norte-

americana criada por Moore. “Não é nada disso. É quase uma sopa plástica 

Cerca de 20% dos componentes desses depósitos são atirados ao mar por navios ou 

plataformas petrolíferas e o  restante vem da terra firme. Segundo o oceanógrafo Curtis 

Ebbesmeyer, especializado em destroços de navegação e que acompanha a presença de plásticos 

nos mares por mais de 15 anos, o vórtice de lixo se assemelha a um organismo vivo:  

Ele se move como um animal grande sem coleira.” A aproximação dessa 

massa à terra firme, por eventuais mudanças de correntes marinhas, produz 

http://www.funverde.org.br/
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efeitos temíveis, assinala o cientista: A colcha de lixo regurgita, e você tem 

uma praia coberta com esse confete de plástico. 

Moore descobriu o mar de lixo por acaso. Em 1997, ele participava de uma competição 

de iatismo entre Los Angeles e o Havaí e tentou cortar caminho por uma rota evitada pelos 

navegadores, entrando no vórtice conhecido como North Pacific Gyre (“Giro do Pacífico Norte”) 

– uma região sem ilhas onde as águas do Pacífico se movimentam lentamente de forma circular, 

no sentido horário, por conta de ventos escassos e fortes sistemas de alta pressão. O acúmulo de 

detritos ali chega a tal ponto que para cada quilo de plâncton nativo da região contam-se seis 

quilos de plástico. 

Moore ficou boquiaberto por se ver cercado de detritos, dia após dia, a tamanha distância 

do continente.  

“A cada vez que eu subia ao convés, havia lixo flutuando perto”, ele disse 

numa entrevista. “Como pudemos emporcalhar uma área tão imensa? Como 

isso podia continuar por uma semana?”  

A experiência marcou tanto o oceanógrafo que ele, herdeiro de uma família que fez 

fortuna com petróleo, vendeu toda a sua participação acionária e se tornou um ambientalista. 

Os detritos reunidos nas regiões de giros se decompunham na natureza, mas a 

durabilidade dos plásticos modernos mudou bastante esse panorama. 

Ouvido pelo jornal inglês The Independent, o oceanógrafo David Karl, da 

Universidade do Havaí, considera que é preciso fazer mais pesquisas para determinar o 

tamanho e a natureza da sopa plástica. Mas não duvida da descoberta de Moore. 

 “Afinal, o lixo plástico está indo para algum lugar, e já é hora de termos um 

relatório completo da distribuição de plástico no ecossistema marinho e, 

especialmente, seu destino e impacto nos ecossistemas marinhos.” 

O entulho plástico despejado pelo homem nos mares mata a cada ano mais de um 

milhão de pássaros e cem mil mamíferos marinhos, e sua entrada na cadeia alimentar 

representa risco para a saúde humana. 

Sabia-se que os detritos que acabavam nas regiões de giros se decompunham na 

natureza, mesmo com a proteção aos raios ultravioleta oferecida pela água do mar. A 

durabilidade dos plásticos modernos, porém, mudou bastante esse perfil – eles podem levar 

centenas de anos para se degradar. No lixão do Pacífico Norte já foram encontrados plásticos 

fabricados há 50 anos.  

Segundo Moore, como o mar de lixo é translúcido e situa-se abaixo da superfície 

oceânica, não é detectável nas fotografias de satélites,  você o vê apenas da proa dos barcos. 

Como ainda nada se faz sobre o problema, ele só tende a crescer, e se os consumidores não 
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reduzirem o uso de plástico descartável, a “sopa” do Pacífico Norte poderá dobrar de tamanho 

na próxima década. Diz  Moore: 

“Enquanto eu olhava do deck para a superfície do que deveria ser um 

oceano pristino, eu era confrontado, até onde os olhos podiam ver, 

com uma vista de plástico”.   

Conforme já salientamos, apesar do nome, essa região não é realmente uma ilha de 

plástico flutuante. Esse fenômeno não é visível por imagens aéreas ou fotografias de satélite. 

A maior parte do depósito de lixo é formada pelo que chamamos microplásticos, partículas de 

até 5mm de comprimento, e são criadas através da fragmentação de objetos maiores por meio 

da ação de raios solares e das ondas. 

Microplásticos no microscópio. Crédito: Martin Loeder 

O fato de ser uma espécie de sopa não diminui o seu impacto ambiental, visto que 

diversas espécies são afetadas por ele. Os microplásticos funcionam como uma espécie de 

esponja, absorvendo as toxinas presentes no mar como resíduos de inseticidas e pesticidas. 

Somado a isso, muitos animais marinhos confundem os microplásticos 

com phitoplanktons e se alimentam deles, ingerindo, também, suas toxinas. Entretanto, ainda 

não foi determinado se essas toxinas chegariam até os humanos através da cadeia alimentar.  

 

Zooplankton consumindo microplástico. Crédito: Screenshot de Plankton munching microplastics. por PopScience! 

http://popscience.com.br/wp-content/uploads/2016/02/20140807_Mikroplasik_Mikroskop_003_MLoeder.jpg
http://popscience.com.br/wp-content/uploads/2016/02/20140807_Mikroplasik_Mikroskop_003_MLoeder.jpg
http://www.awi.de/fileadmin/user_upload/AWI/Im_Fokus/Muell_im_Meer/Bild/20140807_Mikroplasik_Mikroskop_003_MLoeder.jpg
http://popscience.com.br/wp-content/uploads/2016/02/plankton-plastico.jpg
http://popscience.com.br/wp-content/uploads/2016/02/plankton-plastico.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2oQeXhURTgY&noredirect=1
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Um dado alarmante sobre esse fenômeno é de que a formação dessa sopa não se deve a 

poluição provocada por navios, mas se origina, principalmente, do lixo proveniente dos Estados 

Unidos e do Japão. Segundo estimativas, o mundo descarta entre 5.3 a 13.7 toneladas de lixo 

plástico no mar todo anoS. 

Embora pareça um fenômeno distante, pelo fato do Brasil não possuir contato direto com 

o Oceano Pacífico, recentemente foram descobertos depósitos de lixo semelhantes em todos os 

oceanos, inclusive no Atlântico. O do Pacífico foi apenas o primeiro a ser descoberto e, portanto, 

o mais estudado até hoje. A questão do lixo depositado no mar é um problema de todos nós. 

Acredita-se que 90% do lixo flutuante nos oceanos é composto de plástico – um 

índice compreensível, já que esse material é um dos que levam mais tempo para se decompor 

na natureza. No Mar Mediterrâneo, considerado o mais poluído do planeta, cada quilômetro 

quadrado contém cerca de duas mil peças de plástico flutuante. (POPSCIENCE, 2016). 

Esses detritos têm efeito trágico sobre a vida animal. De acordo com o Programa 

Ambiental da ONU, os entulhos plásticos são responsáveis anualmente pela morte de mais de 

um milhão de pássaros e de cem mil mamíferos marinhos, como baleias, focas, leões-

marinhos e tartarugas. As aves marinhas confundem objetos como escovas de dente, isqueiros 

e seringas com alimento, e diversos deles foram encontrados nos corpos de animais mortos, 

como ilustra a fotografia abaixo amplamente divulgada na internet. 

 

 
Fonte: www.anda.jor.br 

 

Segundo cientistas holandeses, de um grupo de cem fulmares (aves marinhas das 

regiões árticas), mais de 90 morrem com resíduos de plástico em seus estômagos. Os 

pesquisadores estudaram 560 fulmares provenientes de oito países e descobriram que os 

pássaros haviam ingerido em média 44 itens de plástico. Apenas um desses animais, recolhido 

morto na Bélgica, tinha em seu corpo 1.603 diferentes pedaços de plástico. Uma tartaruga 

encontrada numa praia havaiana apresentava em seu estômago e intestinos mais de 1.000 

pedaços de plástico. 

http://www.anda.jor.br/
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Marcus Eriksen ressalta que a água com essa massa de lixo marinho também 

representa um risco para a saúde humana. Centenas de milhões de minúsculas bolinhas de 

plástico, a matéria- prima dessa indústria, são perdidos ou desperdiçados anualmente e 

acabam por chegar ao mar. Esses poluentes atuam como esponjas, atraindo substâncias 

químicas produzidas pelo homem, como hidrocarbonetos ou o pesticida DDT.  

O passo seguinte é eles entrarem na cadeia alimentar. A esse respeito, Eriksen 

salienta:  

“O que vai para os oceanos vai para esses animais e vem para seu prato” – um 

lembrete, como se vê, mais do que oportuno. 

 

A ilha de lixo tem causado danos à vida marítima. Os resíduos flutuantes se prendem 

aos animais dificultando a locomoção e, muitas vezes, são confundidos com alimento pelos 

peixes e aves, provocando danos no sistema digestivo. Além disso, o material descartado 

também tem retornado à costa de algumas ilhas, comprometendo os cenários litorâneos e a 

vida de outras espécies.  

 

Fonte: www.funverde.org.br 

É o caso das Ilhas Midway, situadas entre o Havaí e Tóquio, que têm sofrido com a 

invasão do lixo, problema que foi retratado no documentário “Midway”, criado pelo fotógrafo 

americano Chris Jordan. 

Apesar de ameaçador, o problema não tem recebido grande atenção das autoridades. 

O principal motivo é que a placa flutuante de lixo se encontra em águas de pouca utilização, 

tanto para navegação comercial quanto para o turismo. Por enquanto, a situação tem 

preocupado apenas ecologistas e cientistas. 

Outro problema enfrentado é a poluição de ilhas paradisíacas, que viraram destino de 

milhões itens plásticos, como o caso da ilha Henderson, localizada no meio do Oceano 
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Pacífico, entre Nova Zelândia e Chile, pertencente ao território ultramarino britânico Pitcairn, 

é o exemplo perfeito dessa situação. Segundo pesquisadores, o espaço de 3700 hectares é 

responsável pela maior concentração de lixo de plástico do planeta, com cerca de 17,6 

toneladas do material. 

 

Conforme destacou o estudo publicado na revista científica Proceedings of National 

Academy of Sciences, as areias da ilha reúnem de 21 a 671 itens plásticos por metro 

quadrado, distribuídos ao longo de suas praias, entre diversos tipos de objetos (embalagens, 

brinquedos, vasilhas, escovas de dente etc.), estimados em aproximadamente 37,7 milhões de 

resíduos plásticos. 

 
© Depositphotos.com / mazzzurilha 

Ao longo dos últimos anos, muitos dos problemas causados pela grande produção de 

lixo global fomentaram algumas soluções, e o cenário, que antes parecia ser uma questão sem 

interesse público, passou a ser – ainda que gradativamente – modificado. Longe dessa 

realidade, alguns lugares ao redor do mundo continuam a sofrer com o agravamento do 

problema, acabando submissos a condições execráveis de existência. 

Para explicar as razões que levaram Henderson a se tornar o maior “depósito” de lixo 

do material do mundo inteiro, pesquisadores de diversos países explicam que a ilha remota se 

localiza justamente no caminho de um vórtice de correntes marítimas conhecido como Giro 

do Pacífico Sul, responsável por carregar o lixo jogado de navios e de lugares como a costa 

oeste da América do Sul. 

http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/em-2050-oceanos-terao-mais-plasticos-que-peixes/
http://www.pensamentoverde.com.br/fonte/url=https:/br.depositphotos.com/73540963/stock-photo-garbage-on-the-beach-of.html
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Para fazer os cálculos que levaram a essa conclusão, os especialistas limparam uma 

determinada parte da ilha para acompanhar de perto o acúmulo diário de lixo no local. Diante 

da experiência, a equipe confirmou que mais de 13 mil objetos chegam à Henderson dia após 

dia. 

Os detritos plásticos são um perigo para muitas espécies de animais, que podem 

ingeri-los ou se emaranhar neles. Tartarugas marinhas, caranguejos e aves  costumam ser 

vítimas fáceis dessa poluição. 

A pesquisa mostrou que mais de 200 espécies estão em risco de comer plástico, e 55 

por cento das aves marinhas do mundo. 

 

www.popscience.com.br 

E a natureza tem sofrido as consequências inimagináveis desta irresponsabilidade da 

humanidade, principalmente a flora e a fauna marinhas, como pode-se constar das diversas 

fotografias e vídeos divulgados em todos os meios de comunicação. 

 

www.popscience.com.br 
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Temos que nos preocupar com os oceanos, eis que além de cobrir mais de 71% da 

superfície da Terra e, diante de sua diversidade de formas de vida, que vai, repita-se  desde o 

plâncton microscópico, de enorme importância para a produção primária no ambiente 

marinho, até os gigantes como as baleias, vem sendo danificado pela ação da humanidade. 

E conforme observamos, é o Pacifico, o maior dos oceanos, agredido pela 

humanidade, e onde a humanidade raramente chega, mas onde se observa plástico, plâncton, 

lixo e alimento, tudo misturado, poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias 

como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco, cuja foto 

apresentamos acima e matando os moradores do mar. 

Em sua descoberta Charles Moore trouxe informações de grande valia para a 

comunidade internacional, quando com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a 

sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de 

sacolas de supermercado. Em uma análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1400 

fragmentos de plástico. 

São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de 

Charles Moore: 

Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que 

estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos 

descartáveis, está nos matando. Temos que mudar se quisermos 

sobreviver. 

 

Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida em uma praia 

da Califórnia. Muitas vezes ela é devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis. Mas grande 

parte do material plástico que é produzido nessa região acaba embarcando em uma longa e 

triste viagem pelo Oceano Pacifico. 

Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas ruas é varrido 

pela chuva, entra nas galerias fluviais das cidades e chega até o mar; ou vem de rios poluídos 

que desembocam no oceano. 

No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até 

uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que 

passam às margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho 

feito de água, vida marinha e plástico. 
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www.popscience.com.br 

Também em outra ilha deserta de uma região praticamente desabitada do Havaí, 

Kamilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto, 

recebendo plásticos que, pelos caracteres da embalagem se constata que são de origem 

chinesa, bem como boias de pescadores de origem japonesa, tanque de plástico com 

ideogramas em coreano, e como se trata de ilha deserta, não recebe qualquer ação humana no 

sentido de recolher o lixo que alí chega e vai virando uma enorme lixão. 

Haveria depósito de lixo em cinco regiões dos oceanos, as Ilhas Maldivas, por 

exemplo, que ficam no Oceano Índico, onde uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de 

lixo. Em pouco menos de duas décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados e abriga 

indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barcos o tempo todo. 

O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são 

separados e exportados para Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que 

avança sobre o oceano. 

A maior parte do lixo vem da capital, Malé, que concentra 100 mil habitantes, um 

terço da população do país. Mas os 10 mil turistas que visitam as ilhas por dia provocaram 

uma explosão na produção de lixo e a criação da ilha das Maldivas que ninguém quer visitar. 

 

 

www.popscience.com.br 
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 Ao confundir resíduos plásticos com alimento, pelo menos um milhão de pássaros 

morre a cada ano sufocados ou por envenenamento. O mesmo acontece com peixes e 

tartarugas.  

Em um estudo realizado entre 2006 e 2007, um grupo de pesquisadores de 

instituições como a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Centro Brasileiro 

de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Fundação Pro-Tamar) encontrou resíduos 

antropogênicos, especialmente aqueles relacionados à atividade de pesca, em 60% das 

tartarugas marinhas no litoral norte da Bahia.  

Segundo os pesquisadores, os resíduos foram encontrados no trato gastrointestinal 

dos animais, o que pode levar a debilidade e até mesmo provocar sua morte. Outro problema 

grave são os micro resíduos, partículas de menos de cinco milímetros que contaminam toda a 

cadeia alimentar do oceano e, portanto, pode acabar em nossos estômagos. 

 

Fonte: www.pre.univesp.br 

E se formos fazer um levantamento em todo o mundo vamos constatar que a 

poluição por plásticos é muito mais séria que imaginamos e está por toda a parte, se iniciam 

dentro de nossos lares, onde todos os dias jogamos no lixo diversas embalagens, sacolas e 

sacos plásticos, que não são dispensados de forma adequada e muitas vezes vão parar em 

nossos rios e cuja destinação final será os oceanos. 

5.3  RACE FOR WATER .(CORRIDA PELA ÁGUA) 

A fundação Race for Water (corrida pela água, em tradução livre) é uma instituição 

suíça sem fins lucrativos dedicada à preservação da água, e fora criada em virtude da ameaça 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011001100015
http://www.raceforwater.com/
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que a poluição, especialmente, o plástico, representa para os recursos hídricos de todo o 

planeta.  

A Race for Water busca identificar, promover e ajudar a implementar soluções para 

reciclagem e a correta destinação dos plásticos após seu uso, evitando assim a poluição dos 

rios e mares.  

Dados da RFW apontam que anualmente são produzidas 250 milhões de toneladas de 

plástico e que ao menos 10% desse volume acaba no oceano.  

Todo esse lixo é transportado pelas correntes marítimas e acaba acumulado nos 

chamados vórtices ou giros de convergência de plásticos, verdadeiras ilhas de lixo, conforme 

já vimos no capítulo anterior,  e conforme  mostra o mapa abaixo.  

Um dos projetos recentemente finalizados pela Fundação é o “Race for Water 

Odissey” (R4WO), expedição que fez o primeiro levantamento sobre o lixo nos oceanos.  

A conclusão inicial do estudo é alarmante, e apontou que a poluição com plástico 

está em toda parte do mundo. 

A RFWO saiu da França, em março de 2015 e percorreu todas as cinco regiões que 

mais acumulam lixo no mundo. Ao longo de nove meses a equipe suíça fez paradas em 11 

ilhas e cidades para fazer coletas de fragmentos plásticos e de água. 
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Os resultados preliminares da Race for Water Odissey, mostram que a poluição de 

plástico está em toda parte e que chegou até ilhas mais remotas do planeta. 89% dos detritos 

recolhidos durante a expedição são feitos de plástico.  

Na fase atual da pesquisa, que está sendo realizada pela Escola Politécnica Federal 

de Lausanne, avalia-se a origem e o tipo de plástico recolhidos, bem como os poluentes 

absorvidos pelos destroços, na Universidade de Friburgo, ambas na Suíça.  

A pesquisa sobre o impacto destes poluentes sobre larvas de peixes é atualmente 

liderada pela Universidade de Bordeaux, na França. Outra observação importante é que a 

poluição de plástico nos oceanos é muito difusa. Não existe o chamado continente de plástico, 

região no nordeste do Oceano Pacífico, perto do Havaí. Não é realista pensar em um projeto 

de limpeza de grande escala em uma localização específica no oceano.( Elsa Mabillard) 

A região mais poluída é o que normalmente é chamado de “The Great Pacific 

Garbage Patch” (A Grande Mancha de Lixo do Pacífico). O local mais poluído que a 

expedição visitou é Kamilo Beach, no Havaí, com uma densidade máxima de 3579 detritos 

macro (maiores que 2,5 cm) por 100m
2
 e de 9×180ml de microplásticos para 25 litros de areia 

(detritos menores que 2,5 cm). No entanto, como disse antes, a poluição de plástico está em 

todos os lugares, com uma densidade média de 67 detritos macro por 100m
2
 e uma densidade 

média de micro plásticos de 3×180ml para 25 litros de areia. 

Depois de ter avaliado a poluição por plástico e a qualidade da água em todo o 

mundo e de ter entendido que uma limpeza dos oceanos em grande escala não é realista, a 

fundação agora se concentra na implementação de soluções para resolver o problema em 

terra. É, portanto, desenvolveu uma abordagem para dar um valor a resíduos de plástico e, 

assim, impedir que eles cheguem aos rios e mares. 

Na opinião da fundação, é crucial agir em terra para impedir o fluxo de resíduos de 

plástico, incentivando as pessoas a reduzir, reutilizar e reciclar, como fora feito durante a 

expedição, inclusive durante a escala no Rio de Janeiro, por meio da exposição Mar sem Lixo, 

Mar da gente, organizada para divulgar as ações da R4WO, que aconteceu em novembro de 

2015. (RACE FOR WATER). 

Também enfatiza que é igualmente urgente conscientizar instituições, governos e 

empresas sobre o problema da poluição de plástico de água, com instituição de leis bem como 

de iniciativas privadas para resolver o problema na sua origem e reduzir a produção de 

plásticos de uso único e de embalagens inúteis. 

A Fundação desenvolveu um modelo para, de fato, agregar valor aos resíduos de 

plástico. A ideia é transformar resíduos plásticos em energia de modo que coletar os resíduos 
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plásticos em vez de jogá-lo fora, seja economicamente interessante para as pessoas. A 

imagem abaixo traz um esquema da abordagem que a fundação pretende implementar: 

 

 No projeto que está desenvolvendo, qualquer tipo de resíduo de plástico pode ser 

transformado em energia eléctrica, graças a uma tecnologia limpa (hidrólise com temperatura 

ultraelevada). A abordagem do projeto é inspirada em um conceito de empreendedorismo 

social que visa criar valor econômico para o lixo, bem como gerar empregos para as 

populações mais afetadas pela poluição. 

5.4  Microplástico: Impacto catastrófico. 

 

O microplástico que hoje é dispensado na natureza de forma irresponsável pela 

humanidade, se encontra praticamente em todos os objetos do dia a dia, o que torna seu 

impacto sobre as águas do planeta  catastrófico, mesmo porque trata-se de poluição invisível.  

 
Os minigrãos podem ter sério impacto nos sistemas digestivos dos peixes que alimentam os homens         

Stefan Heunis / AFP 
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De pneus a roupas e cosméticos, o microplástico se encontra praticamente em todos 

os objetos do dia a dia. E seu impacto sobre as águas do planeta é catastrófico: calcula-se que, 

dos 9,5 milhões de toneladas de matéria plástica que flutuam nos mares, até 30% sejam 

compostos por partículas minúsculas. Invisíveis a olho nu, elas constituem uma fonte de 

poluição mais grave do que se pensava, como mostra o mais recente relatório da International 

Union for Conservation of Nature (IUCN/2017). 

Conforme afirma a diretora geral da IUCN, Inger Andersen: 

“Nossas atividades diárias, como lavar roupas e andar de carro, contribuem 

significativamente para a poluição que sufoca os nossos oceanos, tendo efeitos 

potencialmente desastrosos para a rica diversidade que vive neles e para a saúde 

humana”,  

Segundo o estudo da organização, cerca de dois terços do microplástico encontrado 

nos oceanos são originados dos pneus de automóveis e das microfibras liberadas na lavagem 

de roupa. Outras fontes poluidoras são a poeira urbana, marcações rodoviárias e os barcos. 

As imagens de tartarugas presas em redes de pescar e pássaros com anéis de latas de 

cerveja em volta do pescoço há muito correm mundo. O problema do microplástico, contudo, 

é invisível, só tendo sido recentemente detectado como tal. Assim, ainda se sabe 

relativamente pouco sobre sua escala e verdadeiro impacto ambiental. 

Ao contrário do lixo plástico convencional, que se degrada na água, o microplástico 

já é lançado no ambiente em partículas tão microscópicas que driblam os sistemas de 

filtragem das estações de tratamento de água. É exclusivamente nesse tipo de dejeto que o 

relatório da IUCN se concentra. 

A atual quantidade de microplástico nas águas é de 212 gramas por ser humano, o 

equivalente a se cada pessoa do planeta jogasse uma sacola plástica por semana no oceano. 

Ingeridos por peixes e outros animais marinhos, os minigrãos podem ter sério impacto sobre 

seus sistemas digestivos e reprodutivos, e há sérias suspeitas de que acabem chegando aos 

humanos, cadeia alimentar acima. 

Como lembra João de Sousa, diretor do Programa Marinho Global do IUCN, as 

estratégias globais de combate à poluição marítima se concentram em reduzir o tamanho 

dos fragmentos do lixo plástico convencional. No entanto essa concepção precisa ser 

revista. 

“As soluções devem incluir design de produtos e de infraestrutura, assim como o 

comportamento do consumidor. Pode-se projetar roupas sintéticas que liberem 

menos fibras, por exemplo, e os consumidores também podem agir, optando por 

tecidos naturais, em vez de sintéticos.” 

Segundo outros especialistas, contudo, essa estratégia não tem o alcance necessário, e 

se precisa também abordar outros hábitos de consumo. Para Alexandra Perschau, da 
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campanha “Detox” da organização ambiental Greenpeace na Alemanha, o real problema não é 

o tipo de casaco que se compra, mas sim quantos. 

O sistema de moda como um todo é o problema, é excesso de consumo”. Em 

diversos levantamentos, seja na Ásia ou na Europa, grande parte dos consumidores 

admite possuir mais roupas no armário do que precisam, mas continua comprando 

mais e mais.”  “Temos cada vez mais peças confeccionadas com fibras mistas de 

poliéster e algodão, portanto nem temos como reciclá-las devidamente. No momento 

a tecnologia não está tão avançada que possamos separar esses tipos de fibras. 

A produção mundial de vestuário dobrou a partir do ano 2000, excedendo os 100 

bilhões de peças em 2014, de acordo com uma sondagem da Greenpeace. Além disso, 

atualmente as peças de vestuário tende a ser de difícil reciclagem. 

O relatório da IUCN saúda os esforços para banir as microesferas de plástico dos 

produtos cosméticos, inspirados por relatórios recentes. Trata-se de uma “iniciativa bem-

vinda”, porém com impacto restrito, uma vez que esse tipo de material só responde por 2% da 

poluição com microplástico. 

Em vez disso, seria necessária uma investida mais ampla e de impacto real contra as 

atividades geradoras das minúsculas partículas, segundo Maria Westerbos, diretora da Plastic 

Soup Foundation, que luta para que se pare de despejar matéria plástica no oceano. 

“Somos todos responsáveis: é a ciência, a indústria, são os legisladores – e os 

consumidores. Todos nós precisamos fazer algo. Todos estamos usando plástico e 

todos o jogamos fora”,  

Ela sugere o desenvolvimento de tecidos que não desfiem e a adoção de novos filtros 

nas máquinas de lavar roupa – que só devem ser usadas com carga completa e de preferência 

com sabão líquido. 

Perschau, da Greenpeace, acrescenta a importância de aumentar a vida útil das 

roupas. Em vez de jogar fora as que não se deseja mais, faria mais sentido trocá-las por outras 

ou entregá-las nas lojas de segunda mão.  

“Não estamos dizendo que não se deva usar roupa da moda, mas sim ser mais 

inteligente, vivendo de acordo com os próprios desejos sem comprometer os 

recursos do planeta.” 

Com 7 bilhões de seres humanos e uma população crescente, será preciso mudar 

nossas atitudes em relação ao plástico, se quisermos salvar os oceanos, observa Westerbos.  

Não compre maçãs embaladas em plástico, não use sacolas plásticas descartáveis, nem canudinhos 

para descarte imediato. Há um monte de modos de evitar usar plástico, vamos começar por aí. 
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Conforme podemos observar, todas as instituições que estão afetas ao problema da 

poluição por plásticos alertam para nossos hábitos diários e para o crescimento da quantidade 

de material que dispensamos inadequada e diariamente no planeta. 

 

5.4  CAMINHO PARA O MAR - PLASTICOS NOS RIOS. 

 

Antes de chegar aos mares os plásticos percorrem o caminho natural desde seu 

lançamento inadequado, percorrendo redes de esgotos nas cidades, pequenos cursos d’águas, 

córregos e rios, e vão deixando rastros de degradação ambiental por onde passam. 

No encerramento do presente estudo e percorrendo as margens do Rio São Francisco 

que   banha, por 730 metros,  uma pequena propriedade rural que sou proprietário no 

município de Piumhi-MG, a 40 km da nascente histórica do Velho Chico, na companhia de 

minha esposa Dayse, minhas filhas Luanna, Lorena e da sobrinha Ana Laura, fizemos a coleta 

de lixo plástico que havia sido depositado na margem do rio, no meio dos arbustos, alí 

depositado pela enchente, bem como por pessoas que se dirigiam ao local para pescar, e alí, 

em menos de 5 metros quadrados, recolhemos em torno de 3 sacos de 25 quilos de lixo 

plástico, composto de garrafas de refrigerantes, sacos plásticos que serviram como 

embalagem de fertilizantes, ração animal e sal, calçados velhos, além de latinhas de cervejas e 

outros, sendo que os plásticos representavam 90% do material recolhido. 
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Família recolhendo lixo plástico ás margens do Rio São Francisco – Piumhi - MG 

Fonte: Arquivo pessoal – Giovanni José Pereira 

 

A cena que demonstramos acima pode ser vista em quaisquer cursos d’agua que 

percorremos em nosso país, como por diversas vezes, em pescarias pelo Pantanal 

Matrogrossense, nos deparamos com plásticos espalhados por toda a margem dos rios e por 

diversas vezes no retorno da pescaria ao final do dia saíamos recolhendo referidos materiais e 

enchíamos as embarcações e por muitas vezes erámos criticados pelos moradores locais de 

que estávamos perdendo nossos tempo pois no dia seguinte a quantidade de plásticos as 

margens já seria a mesma.    

 

6 - DIREITO DOS ANIMAIS – POLUIÇÃO POR PLASTICOS 

 

A crueldade e os maus tratos contra os animais se tornaram um problema em todo o 

mundo.  A nível global, foi adotada por uma organização não governamental, e difundida 

como se fosse adotada pela UNESCO,  Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, proclamada em 1978.  
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Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

1 - Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 

2 - Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. 

3 - Nenhum animal deve ser maltratado. 

4 - Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. 

5 - O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca ser 

abandonado. 

6 - Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. 

7 - Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. 

8 - A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os 

animais. 

9 - Os diretos dos animais devem ser defendidos por lei. 

10 - O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e 

compreender os animais. 

Preâmbulo: 

Considerando que todo o animal possui direitos; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e 

continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza; 

Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das 

outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies 

no mundo; 

Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de 

continuar a perpetrar outros; 

Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos 

homens pelo seu semelhante; 

Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a 

compreender, a respeitar e a amar os animais, 

Proclama-se o seguinte 

Artigo 1º 

Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à 

existência. 

Artigo 2º 

1.Todo o animal tem o direito a ser respeitado. 

2.O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou 

explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao 

serviço dos animais 

3.Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. 

Artigo 3º 

1.Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.  

2.Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem 

dor e de modo a não provocar-lhe angústia. 

Artigo 4º 
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1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no 

seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se 

reproduzir. 

2.toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este 

direito. 

Artigo 5º 

1.Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio 

ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de 

vida e de liberdade que são próprias da sua espécie. 

2.Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo 

homem com fins mercantis é contrária a este direito. 

Artigo 6º 

1.Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma 

duração de vida conforme a sua longevidade natural. 

2.O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. 

Artigo 7º 

Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de 

intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. 

Artigo 8º 

1.A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é 

incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, 

científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. 

2.As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas. 

Artigo 9º 

Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, 

transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor. 

Artigo 10º 

1.Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem. 

2.As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis 

com a dignidade do animal. 

Artigo 11º 

Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto 

é um crime contra a vida. 

Artigo 12º 

1.Todo o ato que implique a morte de grande um número de animais selvagens é um 

genocídio, isto é, um crime contra a espécie. 

2.A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. 

Artigo 13º 

1.O animal morto deve de ser tratado com respeito. 

2.As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas no 

cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos 

direitos do animal. 

Artigo 14º 
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1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar 

representados a nível governamental. 

2.Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. 

 

Conforme nos ensina Roberto Geraldo de Figueirêdo e Alvaro Angelo Salles, no 

artigo Considerações Sobre os Princípios dos Direitos dos Animais: 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, constitui-se em manifestação 

impositiva da mudança de valores sociais (uma proclamação)apresentada por um 

órgão (UNESCO) de uma organização internacional (ONU) reconhecida por todas 

as nações por  buscar a paz mundial e possuindo como membros a maioria dos 

Estados do Planeta. 

Por essa razão, tornou-se uma importante ferramenta utilizada por doutrinadores e 

agté pelos Estados para estabelecer parâmetros de convivência harmônica e pacífica 

entre diferentes espécies do reino animal, o que significa, no limite, que os Estados, 

por meio de suas leis e de diversas outras fontes do direito interiorizaram essas 

normas éticas. 

 

Conforme podemos observar, a poluição por plásticos fere diversos dos dispositivos 

contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, eis que afetam drasticamente o 

ecossistema em que vivem, principalmente sua alimentação, e suas condições de saúde. 

As imagens mostradas ao longo do presente estudo, que envolvam animais, não 

deixam dúvidas quanto os animais estão vulneráveis a este tipo de poluição e o quanto ela lhe 

é prejudicial. 

Portanto mais, uma vez precisamos urgentemente repensar nossos atos do dia a dia e 

principalmente na forma de dispensação dos plásticos na natureza, se quisermos ter um 

planeta saudável e que nos dê condições de vida digna. 

 

7   DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL . 

Conforme nos ensina o Prof. José Claudio Junqueira Ribeiro, na obra Gestão e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Direitos e Deveres: 

“consideram-se resíduos sólidos os materiais descartados, que sobram de um 

processo de produção ou de consumo, considerados sem utilidade, sem valor, 

indesejáveis, muitas vezes, geneticamente denominados de lixo”  

E exemplifica: 

Assim, denominamos resíduos sólidos o lixo das nossas casas, os entulhos da 

construção civil, as embalagens em geral, os resíduos que sobram das atividades 

comerciais, industriais, da mineração, da agropecuária, dos serviços  de saúde, 

enfim, todos esses materiais que se encontram no estado sólido da matéria e 

restaram de um processo de produção ou consumo. 
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No Brasil a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, alterou os textos legais anteriores 

que tratavam da matéria e instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre os quais se 

insere o plástico, objeto do presente estudo, que na maioria dos casos possui a forma sólida. 

Apesar da legislação tratar o assunto de forma a promover a disposição  adequada do 

lixo, sabemos que o país ainda está longe de atingir seus objetivos eis que a maioria dos 

nossos resíduos ainda são jogados na natureza em total inobservância das regras legais e da 

forma adequada, principalmente os plásticos, que vão parar em nossos mananciais com 

facilidade e rapidez, causando a poluição catastrófica que vimos ao longo do estudo. 

Os municípios brasileiros começaram a fazer sua parte, editando normas proibindo 

o uso das sacolas plásticas convencionais, não degradáveis,  derivadas do petróleo, sendo 

que em Belo Horizonte, no primeiro dia em vigor da Lei 9.529/2008, que baniu do comércio 

de Belo Horizonte as sacolas plásticas convencionais, derivadas do petróleo, fregueses de 

supermercados, açougues, peixarias e outros estabelecimentos enfrentaram situações 

distintas. 

As lojas que aderiram à nova regra passaram a cobrar pelas sacolas biodegradáveis, 

com selo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou retornáveis.   

Algumas aboliram as sacolinhas poluidoras sem oferecer alternativas para os 

clientes.  

As situações confundiram á época, a cabeça do consumidor, embora a maioria seja 

favorável ao fim das sacolas convencionais no comércio, o que podemos afirmar que foi um 

avanço. 

Em São Paulo também foi editada a Lei 15.374, que entrou em vigor em janeiro de 

2012, também proibindo o uso de sacolas tradicionais derivadas do petróleo. 

Posteriormente diversos municípios também seguiram o mesmo caminho e hoje já 

sentimos que a população das cidades onde ocorreu passaram a se conscientizar acera do 

uso das sacolas plásticas convencionais mesmo não tendo muitas informações acerca dos 

malefícios causados pelo uso da mesma. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/401383/lei-9529-08
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Fonte: http://super.abril.com.br 

 

No entanto, sabemos que o aumento do consumo de bens materiais, também gera o 

aumento na produção de resíduos o que gera a necessidade premente de gerenciamento na 

dispensação destes resíduos, o que passa também pela educação, que surge desde a 

necessidade de conscientização para o consumo consciente e sem exageros como a forma 

adequada de dispensação dos resíduos gerados em razão do consumismo. 

Isto se aplica nas diversas cadeias, desde a produção dos bens de consumo até a 

dispensação final destes bens, quando já não mais tem utilidade para o ser humano. 

Os estudos demonstram o papel importante na reciclagem dos resíduos que em 

muitos casos viram fonte de energia o chamado tratamento térmico com aproveitamento 

energético, onde o que anteriormente era lixo passa a ser matéria prima na produção de 

energia, que havendo viabilidade econômica possui mercado consumidor capaz de consumí-

lo. No entanto existem locais onde a legislação proíbe tal prática, como no caso de Minas 

Gerais. 

Temos ainda o exemplo do biogás produzido nos aterros sanitários, oriundo da 

decomposição da matéria orgânica que basta ser coletado e utilizado na produção de energia, 

que pode ser por simples aquecimento direto ou mesmo na produção de energia elétrica. 

Na Suécia, cidade de Boras, reaproveita 99% de tudo que gera de resíduos, cuja 

atividade é tão eficiente e rentável que já está importando resíduo da Noruega para gerar mais 

energia, sendo que 42% dos resíduos são incinerados e utilizados na produção de energia 

elétrica, 30% são tratados biologicamente e transformados em biocombustível e 27% são 

reciclados e menos de 1% são enterrados.(G1.GLOBO.COM-12/04/2012) 
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Outra atividade importantíssima na reciclagem dos resíduos é a desenvolvida pelos 

catadores de resíduos sólidos urbanos que contribuem e muito na educação ambiental, 

conforme bem salientou Clarice Figueirêdo de Morais e Othoniel Cenereu Ramos Junior em 

artigo publicado no livro A poluição ambiental e seus reflexos em uma sociedade 

contemporânea, organizado pela Prof. Dr. Beatriz Souza Costa desta Escola Superior Dom 

Helder Câmara, pag. 23 a 89, onde demonstram a importância dessa atividade que além de 

constituir sustento da mão de obra humana que desenvolve a atividade, que são denominados 

inclusive “arqueólogos da contemporaneidade”, recolhendo, separando e dando a devida 

destinação aos resíduos sólidos, dentre os quais os plásticos objeto do presente estudo, 

atuando no mesmo sentido da atividade desenvolvida pelo próprio Estado, de limpeza urbana. 

No entanto esta atividade constitui de extrema importância eis que dá a correta 

destinação ao resíduo por ela processado, permitindo sua reciclagem e reutilização, o que não 

ocorre com o resíduo recolhido pelo poder publico na maioria dos municípios do Brasil que 

muitas vezes vão ainda para os lixões, e mesmo nos aterros sanitários. 

Tive o privilégio de trabalhar, no exercício da advocacia, assessorando uma 

instituição em Belo Horizonte-MG,  que congrega os catadores de papel denominada 

ASMARE, cujo trabalho desenvolvido é de extrema importância, tanto para a reinserção 

social daqueles que desempenham a atividade quanto á educação ambiental que proporciona. 

Em todo o processo de reciclagem e reaproveitamento a educação ambiental e a 

participação de cada cidadão é fundamental, eis que único responsável pela coleta seletiva e 

encaminhamento adequado aos locais de onde serão reutilizados, permitindo assim o sucesso 

da operação. 

A educação ambiental e principalmente quando a utilização e dispensação dos 

resíduos sólidos onde o plástico está inserido, objeto do presente estudo começa dentro de 

nossas residências, maiores produtoras de lixos plásticos que são dispensados diariamente sob 

diversas formas, até mesmo na agua que é utilizada para lavar nossas roupas, compostas em 

grande maioria por materiais plásticos que geram minúsculas partículas invisíveis que vão 

parar como destinação final, em grande escala,  nos oceanos. 

 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O plástico tornou-se um produto essencial para as pessoas ao redor do mundo. Desde 

a sua descoberta por Alexander Parkes em 1852, tem sido um dos produtos mais usados em 

diversos países.  
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O suprimento plástico está em inúmeros produtos que conhecemos atualmente, 

incluindo roupas, alimentação, aparelhos tecnológicos, embalagens plásticas, próteses 

humanas, cosméticos e uma diversidade de aplicações, onde cada setor de produção, seja qual 

for, necessita  do plástico para suas operações. 

Embora seja uma das mercadorias mais essenciais, não há como negar que o uso de 

plástico tem suas próprias desvantagens. Além de ser perigoso para a vida humana, vegetal e 

animal, o principal problema com o plástico surge quando ocorre a necessidade de descarte, 

eis que  necessitam de quase cinco a seis décadas para se decompor. Às vezes, esse período se 

estende a mais de um milhão de anos. 

Quase todas as pessoas utilizam sacos de plástico na vida diária, mas muitos não 

sabem que estes sacos são a principal causa para a poluição do ar, água e terra. A maioria dos 

países já proibiu o uso de sacos de plástico, devido ao elevado grau de toxicidade deles. As 

pessoas que não têm nenhuma ideia sobre o nível de poluição que estes sacos criam, 

definitivamente, deveriam ler sobre os efeitos nocivos que tais produtos provocam. 

É muito comum que o descarte de produtos plásticos, como as sacolas encontradas 

em supermercados, seja feito no solo (enterrado) ou jogado em água corrente, como rios e 

mares. Mas o problema deste tipo de descarte, além de gerar poluição, é que as sacolas 

acabam por prejudicar os peixes e organismos aquáticos. 

Ambientalistas afirmam que os sacos de plástico são responsáveis pela morte de mais 

de 100.000 tartarugas marinhas todos os anos. A coisa mais importante a saber sobre tais 

produtos é que eles não se decompõem com facilidade e ocupam espaço permanente.  

Ambientalistas estão incentivando pessoas a acabarem com o uso de sacolas plásticas 

em quase todos os países, mas isto ainda não ocorreu em grande escala. Para as pessoas que 

não sabem como o plástico pode ser perigoso para eles e para as gerações futuras, eis que 

conforme fora objeto de estudo, garrafas de plástico demoram quase 1.000 anos para se 

decompor, sendo que quase todas as peças de plástico já feitas ainda existem. 

 Cerca de 14 bilhões de quilos de resíduos de plástico são jogados no mar a cada ano.  

Sacos de plástico e outros resíduos de plástico sufocam quase 1 milhão de animais 

marinhos. 

A redução, reaproveitamento, reciclagem e a disposição final ambientalmente 

adequada dos plásticos são as alternativas para o seu gerenciamento correto, previsto na Lei 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010. 
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Mas a legislação é pouco divulgada, grande parte da população desconhece os 

procedimentos para o descarte correto dos resíduos plásticos. A falta de uma política efetiva 

de educação ambiental no país é um dos principais problemas. 

Precisamos aprimorar as legislações que tratam do assunto, que passem a dar a 

importância que a poluição por plástico merece, no sentido de estancar o problema já 

existente e evitar o seu agravamento ao longo dos anos, que poderá levar a consequências 

catastróficas e sem reversibilidade. 

A comunidade internacional tem que se conscientizar que a poluição por plásticos é 

um problema que tem que se enfrentado de forma coletiva, com a criação de mecanismos que  

venham a coibir o que está ocorrendo atualmente, criando soluções para resolver o problema 

atual, que passa obrigatoriamente pelo recolhimento e reciclagem do que já está disperso pelo 

mundo afora e estancar a forma de dispensação inadequada que tem ocorrido até os dias atuais 

visando minimizar  o processo de poluição.   

Esta questão envolve ainda a criação de uma mecanismo de controle que aqui 

defendemos a criação de um Estado Transnacional para defesa das questões ambientais que 

tenha soberania e seja respeitado por todas as nações, para que realmente as questões 

ambientais e principalmente as ligadas à poluição sejam respeitadas por todos. 

 O que observamos ao longo do estudo é que o assunto em foco ainda não despertou 

a atenção dos organismos internacionais e principalmente dos Estados, mas tão somente 

organizações não governamentais é que estão interessadas no estudo da questão e cujas 

pesquisas ainda estão em andamento, e, como as ilhas de plásticos que estão se formando nos 

oceanos não atingem áreas estratégicas e de interesses dos Estados o assunto é colocado em 

segundo plano, dando-se mais ênfase ao aquecimento global. 

O modelo implantado na Suécia, especificamente na cidade de Boras, que chega a 

reaproveitar 99% de tudo que gera de resíduos, que, inclusive chega a importar resíduos da 

Noruega, objetivando a geração de energia, sendo que 42% dos resíduos são incinerados e 

utilizados na produção de energia elétrica, 30% são tratados biologicamente e transformados 

em biocombustível e 27% são reciclados e menos de 1% são enterrados deveria ser o projeto 

objeto de estudo e implantação pelo resto do mundo, que certamente resolveria dois 

problemas, o da poluição e o da escassez de energia. 

Um estudo, publicado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos(19/01/2016), traz um dado 

assustador sobre a poluição nos oceanos. Se nada for feito para mudar o cenário atual, os mares podem ter mais 

plástico do que peixes em 2050.  
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O Fórum de Davos, divulgou os dados de um estudo realizado com a fundação da 

navegadora Ellen MacArthur e a consultoria McKinsey, e, segundo o documento, a proporção de 

toneladas de plástico por toneladas de peixes era de uma para cinco em 2014, será de uma para três 

em 2025 e vai ultrapassar uma para uma em 2050. (G1.GLOBO.COM-20/01/2016) 

Além da reciclagem, acreditamos que o mais importante é a conscientização de cada 

ser humano acerca do seu papel na prevenção da poluição por plásticos, primeiro restringindo 

sua utilização procurando sempre que possível sua substituição, e segundo na forma adequada 

de sua dispensação, evitando a dispensação inadequada e indiscriminada, adotando métodos 

de dispensação que permitam a reciclagem e difundindo a ideia entre todos. 

Ou seja, os cuidados com o plástico e o futuro de deus impactos, gerados pela 

dispensação inadequada, iniciam dentro de nossas residências, de nosso trabalho e em toda a 

comunidade, e deve ser motivo de preocupação e de conscientização de todos, primando 

inicialmente pela não geração de resíduos bem como pela sua reutilização e ainda a 

reciclagem. 
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