
 

MAIO 2021  - A Geração do Plástico 

O plástico está presente em todo o planeta e a sua produção mundial tem vindo 
a crescer constantemente nos últimos cinquenta anos. 

Somos, sem dúvida nenhuma, a GERAÇÃO do PLÁSTICO. 

O plástico é a matéria-prima primordial da grande maioria dos produtos 
manufaturados. Das escovas de dentes aos brinquedos, dos utensílios de 
cozinha às peças para computadores, dos tubos de canalização às embalagens, 
dos sacos às redes de pesca, das garrafas às palhinhas de refrigerantes, do 
vestuário… praticamente tudo, no nosso dia-a-dia, pode e é produzido em 
plástico!  

E porque é tão utilizado?  

A maleabilidade, a durabilidade, o baixo valor financeiro como matéria-prima, 
a facilidade de processamento e transporte, a leveza, a impermeabilidade são, 
entre outras, caraterísticas que tornam o plástico um produto tão apelativo e de 
tão elevada utilização. 

Estes são alguns dos aspetos positivos que justificam a sua tão grande utilização 
e que o tornam um dos produtos “indispensáveis” à vida moderna. 

No entanto, como se costuma dizer “não há bela sem senão”! 

E este SENÃO tem muito que se lhe diga. 

Hoje em dia, é corrente vermos, nos mais diversos meios de comunicação, os 
resultados negativos da utilização abusiva dos objetos em plástico e do descarte 
irresponsável que fazemos desses materiais.  



Os aterros de lixo comum sobrecarregadas destes produtos, os oceanos cobertos 
de largas manchas plásticas que aí se espalham, e os prejuízos ambientais que 
daí advêm, trazendo consequências funestas na cadeia alimentar, alertam-nos 
para um futuro muito pouco promissor! 

Estima-se que sejam geradas anualmente mais de 140 biliões de toneladas de 
lixo, a nível mundial, proveniente de plástico. 

As imagens que vemos de animais marinhos ou de aves que morrem por 
ingestão de resíduos de plástico, chocam-nos mas, na maioria dos casos, não 
alteram os nossos hábitos.  

E estas imagens que facilmente nos chegam, enquanto estamos sentados no 
sofá, são a ponta do iceberg. Boa parte destes materiais plásticos, depositam-se 
no fundo oceânico (em quantidades dificilmente contabilizáveis), não 
permitindo um desenvolvimento saudável da fauna e flora aí existente. 

O que atrás referimos, se já era preocupante, mais se agrava com o 
conhecimento de que muito deste plástico se transforma, por degradação, em 
microplástico ou nanoplástico, os quais absorvem substâncias químicas 
perigosas e que, por sua vez, são absorvidos por organismos marinhos, 
penetrando em toda a cadeia alimentar. 

O microplástico poderá ser encontrado no sal, nos alimentos, no ar e na água! 

Além de absorver substâncias químicas perigosas para o organismo, o próprio 
microplástico é feito, em muitos casos, de matérias como o bisfenol, composto 
de moléculas orgânicas, obtidas a partir de óleos de alcatrão e de carvão 
betuminoso, as quais podem ser consideradas cancerígenas ou tóxicas, 
interferindo no equilíbrio hormonal dos organismos (disruptores endócrinos), e 
que podem ser associados a diabetes, tumores do trato reprodutivo, cancro da 
mama ou da próstata, etc. 

Será que temos consciência dos prejuízos causados por estes materiais? Como 
vamos reagir? Deixamos, pura e simplesmente, de usar materiais em plástico? 

Naturalmente que não. Sejamos conscienciosos… mas pragmáticos. 

Para já, sem grande dificuldade, existem alternativas (embora em pequeníssima 
escala) para os nossos procedimentos habituais, que nos permitirão gerir 
melhor esta poluição ambiental. 

Em primeiro lugar, diz o bom senso, que deveremos separar do nosso lixo 
comum aquele que é constituído por matéria plástica, e depositá-lo nos 



respetivos contentores (para reciclar) que já existem em boa quantidade na Vila 
da Marmeleira. 

Em segundo lugar, deveremos escolher, sempre que possível, produtos e 
embalagens de plástico que apresentem um símbolo que indica que são 
recicláveis. 

Em terceiro lugar, temos a alternativa sustentável. Deveremos utilizar 
recipientes de vidro, de cerâmica, de aço inoxidável, etc., sempre que possível, 
em substituição dos objetos constituídos por matéria plástica. 

Este é o primeiro passo para melhorar o meio ambiente e que está, de imediato, 
ao nosso alcance. 

Se todos tivermos uma atuação mais crítica, quando formos ao supermercado 
ou outro espaço comercial, e pensarmos duas vezes sempre que nos surja a 
possibilidade de comprar um objeto ou recipiente em plástico, havendo uma 
alternativa… o mundo poderá ser melhor! Depende de si. 

Para além destas regras que muitos de nós já praticamos, vamos demonstrar, 
enquanto associados do GAVM, a adesão à campanha de recolha das 
tampinhas de plástico (as quais seguirão o seu percurso reciclável), que servirá 
para a compra de uma cadeira de rodas para uma criança ou idoso que, num 
futuro próximo, dela tenha necessidade. 

Para tal, enquanto o café da Sede estiver encerrado, poderá contactar-nos 
através do TM 966 164 521 ou 939 306 773, ou então do e-mail geral@gavm.pt, 
para marcação da entrega desses materiais. 

E já agora, comecemos pelo que nos está próximo. Que alterações, em objetos de 
plástico da arquitetura urbana, a nível da Vila da Marmeleira, poderiam ser 
reconvertidos em materiais amigos do ambiente? 

Aqui vos deixamos este desafio, que certamente será frutuoso, esperando 
sugestões até ao próximo dia 30 de Junho. 

 As vossas ideias e opiniões, depois de analisadas, serão divulgadas e 
encaminhadas para os responsáveis (públicos e privados) das respetivas áreas.   

Contamos convosco para que a próxima geração deixe de ser a GERAÇÃO DO 
PLÁSTICO! 

SEJA UM DOS ATIVOS PARTICIPANTES DO ECOGAVM! 

mailto:geral@gavm.pt

