
O USO E O DESCARTE 

INADEQUADO DE 

PLÁSTICO NO BRASIL

9º ANO 



https://www.youtube.com/watch?v=tqMHEkpx4mM

Vídeo 1

https://www.youtube.com/watch?v=tqMHEkpx4mM


Texto 1
Brasil é o 4º maior produtor de lixo 

plástico do mundo e recicla apenas 1%

O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico
do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China
e Índia. O país também é um dos menos recicla
este tipo de lixo: apenas 1,2% é reciclado, ou seja,
145.043 toneladas.

Os dados são do estudo feito pelo Fundo
Mundial para a Natureza (WWF, sigla em inglês).
O relatório “Solucionar a Poluição Plástica –
Transparência e Responsabilização" será
apresentado na Assembleia das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEA-4), que será
realizada em Nairóbi, no Quênia, de 11 a 15 de
março (2019)



Veja os números:

➢ Brasil produz 11.355.220 milhões de

toneladas de lixo plástico por ano

➢ Cada brasileiro produz 1 kg de lixo

plástico por semana

➢ Somente 145.043 toneladas de lixo

plástico são recicladas

➢ 2,4 milhões de toneladas de plástico

são descartadas de forma irregular

➢ 7,7 milhões de toneladas ficam em

aterros sanitários

➢ Mais de 1 milhão de toneladas não é

recolhida no país







Texto 2

Plástico nos oceanos

Sem a destinação adequada, boa parte
dos resíduos plásticos acabam nos oceanos.
Segundo o relatório da WWF, o volume de
plástico que chega aos oceanos todos os anos
é de aproximadamente 10 milhões de
toneladas, o que equivale a 23 mil aviões
Boeing 747 pousando nos mares e oceanos
todos os anos – são mais de 60 por dia.

Neste ritmo, até 2030, encontraremos o
equivalente a 26 mil garrafas de plástico no
mar a cada km2.

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-

maior-produtor-de-lixo-plastico-do-mundo-e-recicla-apenas-1.ghtml

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/04/brasil-e-o-4o-maior-produtor-de-lixo-plastico-do-mundo-e-recicla-apenas-1.ghtml




Vídeo 2

https://www.youtube.com/watch?v=MU2Fvt3xW5s

https://www.youtube.com/watch?v=MU2Fvt3xW5s


Texto 3

A proposta europeia para reduzir 

produção de plástico e seu descarte no 

mar

1ª MEDIDA

BANIMENTO TOTAL DO MERCADO

Medida válida para produtos plásticos de uso

único que contam com alternativas menos

agressivas ao meio ambiente. Entram nessa

conta as versões em plástico dos seguintes

produtos: bastões de cotonete, talheres e

pratos, canudos, mexedor de bebida e varetas

de balões de ar.



2ª MEDIDA

REDUÇÃO DE CONSUMO

Implica a obrigação dos governos de

promover a redução do uso de embalagens de

comida e copos de plástico. “Eles podem

fazer isso estabelecendo metas nacionais de

redução, disponibilizando produtos

alternativos nos pontos de venda ou

garantindo que esses produtos de plástico

não sejam distribuídos gratuitamente”, diz a

proposta.



3ª MEDIDA

OBRIGAÇÕES A FABRICANTES

As empresas produtoras de itens de plástico

terão de colaborar cobrindo os custos com

gestão de resíduos e limpeza. Fabricantes de

produtos não banidos (como embalagem de

salgadinho e bala, filtro de cigarro, sacola

plástica, balão de ar, absorvente e lenço

umedecido) terão de adotar medidas de

sensibilização da população sobre os danos

causados pelo consumo e descarte desse

tipo de produto.



4ª MEDIDA

COLETA

Os países membros terão a obrigação de

coletar 90% de todas as garrafas plásticas

descartadas, até 2025. A Comissão sugere a

adoção de sistemas de depósito e reembolso,

nos quais o consumidor paga um valor a mais

pelo produto, que só lhe é devolvido quando o

produto for retornado ao ponto de venda.



5ª MEDIDA

AVISO EM RÓTULO

Balões de ar e produtos higiênicos (como

lenços umedecidos e absorventes) terão que

apresentar nos seus rótulos informações

sobre o modo correto de descarte e os

impactos ambientais causados por produtos

do tipo.



6ª MEDIDA

CONSCIENTIZAÇÃO

Os governos terão de orquestrar campanhas

que informem devidamente a população sobre

os impactos negativos do descarte de

produtos de plásticos de único uso e de itens

de pesca no meio ambiente, bem como da

possibilidade de reutilização desses produtos

e reciclagem.



TEXTO 3

Em um ano, canudos de plástico são proibidos em 

8 estados e no DF
Vilões do momento, os canudos de plástico foram banidos em oito

estados e no Distrito Federal em pouco mais de um ano, segundo
levantamento feito pela Folha de S.Paulo. Além do veto ao canudo
em Acre, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio
Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo, em 17 dos 18

estados onde o artefato ainda é permitido tramita ao menos

um projeto de lei para proibi-lo. Das 27 unidades da

federação, a única onde não foi localizada proposta acerca

do tema é Rondônia.
Fonte: Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-

plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df>

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/anderson-silva/virou-lei-moises-sanciona-obrigatoriedade-de-canudos-biodegradaveis-em-sc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df


Texto 4

Legislações que proíbem plásticos de 

uso único

1ª- Em São Paulo: aprovação da Lei 17.261/2020

(dispõe sobre a proibição de fornecimento de produ-

tos de plástico de uso único nos locais que especifica;

2ª- No país: em trâmite no Congresso do PLS

263/2018; de acordo com o texto, ficam proibidos a

fabricação, a importação, a distribuição e a venda de

sacolas plásticas para guardar e transportar de

mercadorias, além de utensílios plásticos descartáveis

(....), como é o caso dos canudos. A exceção é para as

sacolas e utensílios descartáveis feitos com material

integralmente biodegradável.

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/1/1AF57645F161EF_leisp.pdf


MONTANDO A REDAÇÃO 



1º- ARGUMENTOS DE AUTORIDADE:

1. Podemos julgar o coração de um homem pela forma

como ele trata os animais. (Immanuel Kant)

2. Vivemos em uma época perigosa. O homem domina a

natureza antes que tenha aprendido a dominar a si

mesmo. (Albert Schweitzer);

3. O homem busca dominar a natureza com uma raciona-

lidade instrumental doentia, ainda que a natureza fre-

quentemente revolte-se contra ele (Max Horkheimer).

4. Só se pode vencer a natureza obedecendo a ela

(Francis Bacon);

5. O homem faz da terra um inferno para os animais.

(Arthur Shopenhauer).



2º- OBRAS:

1. "Trashed - Para Onde Vai Nosso Lixo", dirigido por

Candida Brady; aborda não apenas a questão do lixo

em si, mas também o destino dos resíduos,

principalmente dos plásticos; dividido em três partes:

avaliação, solução (errada) e a tomada de uma decisão

mais correta;

2. Documentário “Oceanos de Plástico” (“A plastic

ocean”), dirigido por Craig Leeson e lançado em 2016.

A sua filmagem que durou 4 anos ocorreu em 20

diferentes locais do planeta Terra de modo a revelar a

fragilidade de nossos oceanos e os impactos da

poluição derivada de produtos plásticos.

http://www.trashedfilm.com/


5º- PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO:

1. Aprovação das legislações proibitivas do uso de

plástico de uso único;

2. Desenvolvimento e expansão de plásticos ou outros

materiais de fácil degradação ambiental. Ex.: plástico

de sacarose (açúcar de cana);

3. Subvenção às empresas que participarem do projeto

de sustentabilidade pelo não uso de plástico sintético;

4. Multas ou tributação aumentada às empresas que não

utilizarem materiais biodegradáveis;

5. Conscientização quanto à polícia ambiental dos três

“erres”.



Proposta A- Dissertação argumentativa

O plástico: consumo e descarte adequados

O século 21 é considerado a era da economia

sustentável. Apesar disso, o uso e o descarte incorreto de

plástico representa um desafio às novas gerações, visto que

o meio ambiente se encontra ameaçado. Nesse viés, é

importante que dois tópicos sejam bem analisados: a

poluição causada por esse produto e as possíveis formas de

reverter a problemática.

Os polímeros de carbono estão entre os materiais de

mais difícil decomposição, por isso seu alto poder poluidor.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o Brasil

é o 4º maior produtor de plástico do mundo e somente 1,2%

é reciclado. O maior agravante do problema é a quantidade

desse resíduo que é descartada nos oceanos, a ponto de,

em 2030, haver o equivalente a 26 mil garrafas plásticas nos

mares por quilômetro quadrado. Essa questão ameaça a

sustentabilidade, o que é causado pelo consumo acentuado

e pela falta de descarte adequado desses detritos.



Devido a isso, o mundo todo tem se unido em vários

eventos, cujo centro é a busca de soluções para o embate

“progresso versus meio ambiente”. Como melhor alternativa,

a política mais discutida é a prática dos três “erres”: reduzir,

reaproveitar e reciclar. Esse é um grande desafio, mas já

existem legislações para contribuir com a questão, como o

Projeto de Lei 263/2018, que prevê a proibição à produção e

à distribuição de plásticos não biodegradáveis no país.

Porém, a medida mais eficiente é a conscientização das

pessoas, para o uso e o descarte conscientes de resíduos.

É evidente, portanto, que a produção exacerbada de

plástico pode representar um entrave à sustentabilidade, tão

buscada no século 21. Por isso, a proibição e a substituição

desse produto é necessária, além de políticas de

conscientização até mesmo por seus produtores, como é

feito com os cigarros, para que o meio ambiente seja

respeitado. Enfim, como disse Francis Bacon “só se pode

vencer a natureza obedecendo a ela”.



Proposta B- Artigo de opinião

O plástico: consumo e descarte adequados

Acredito que o século 21 seja a era da economia

sustentável, o que me preocupa pela minha formação em

Biologia. Digo isso, pois o uso e o descarte incorreto de

plástico representa um desafio às novas gerações, visto que

o meio ambiente se encontra ameaçado. Nesse viés, sou

levado a crer que há a necessidade de se repensar essa

questão a fim de sanear a questão.

Os polímeros de carbono, segundo meus estudos,

estão entre os materiais de mais difícil decomposição, por

isso seu alto poder poluidor. Segundo o Fundo Mundial para

a Natureza (WWF), o Brasil é o 4º maior produtor de plástico

do mundo e somente 1,2% é reciclado. Para mim, o maior

agravante é a quantidade desse resíduo descartada nos

oceanos, a ponto de, em 2030, equivaler a 26 mil garrafas

plásticas nos mares por quilômetro quadrado. Isso ameaça a

sustentabilidade, o que acredito que resulte do consumo

acentuado e da falta de descarte adequado desses detritos.



Devido a isso, o mundo todo tem se unido em vários

eventos, e vejo que o objetivo é a busca de soluções para o

embate “progresso versus meio ambiente”. Muitos

cientistas da área afirmam que a melhor alternativa para

o entrave é a prática dos três “erres”: reduzir,

reaproveitar e reciclar. Não discordo disso; porém deve

haver legislações radicais, como o Projeto de Lei 263/2018,

que proíba a produção e a distribuição de plásticos não

biodegradáveis no país. Porém, a conscientização das

pessoas, para uso e descarte conscientes de resíduos, no

meu entender, são fundamentais para sanear o entrave.

Diante dessas ideias, entendo que a produção

exacerbada de plástico pode representar uma ameaça à

sustentabilidade buscada no século 21. Por isso, minhas

constatações confirmam que a proibição e a substituição

desse produto é necessária, além de políticas de

conscientização até mesmo por seus produtores, como é

feito como no caso dos cigarros. Enfim, como disse Francis

Bacon “só se pode vencer a natureza obedecendo a ela”.

José



Legenda:

Vermelho: elementos de ligação/conexão de

frases e orações (conjunções, pronomes,

termos variados);

Verde: marcas de primeira 1ª pessoa do

singular, ou seja, mínimo de duas e máximo

de quatro por parágrafo;

Marrom: máscara ou lugar social; o que deve

ser posto logo no primeiro parágrafo;

Azul itálico: presença da contra-

argumentação. Esse é um recurso de grande

importância o artigo de opinião, apesar de

não ser muito cobrado


