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QUANTIDADES ACUMULADAS
NOS VALES SUBMARINOS
Média de objetos encontrados
por quilómetro quadrado

Sagres

Nazaré

LISBOA

Setúbal

*média por 100 metros lineares (ROV sem capacidade para calcular km2)

Carla Tomás 

“Por cada 100 passos que dermos no 
fundo do mar, vamos tropeçar num 
qualquer pedaço de lixo. Pode não 
parecer muito, mas aquele item não 
devia ali estar” — a imagem é descri-
ta por Frederico Oliveira, biólogo do 
Centro de Ciências do Mar da Uni-
versidade do Algarve e coautor de um 
estudo científico, recentemente pu-
blicado no “Marin Pollution Bulletin”, 
que identificou a presença de “uma 
quantidade significativa de resíduos 
no canhão de São Vicente”, a 12 quiló-
metros de Sagres.

A lixeira de artes de pesca perdidas 
— como redes, fios ou outros instru-
mentos — em que se transformou este 
vale submarino no sudoeste de Portu-
gal não é caso único, nem será o pior. 
Cerca de 70 por cento do lixo humano 
que vai parar aos oceanos afunda-se, 
colonizado por fauna e flora, e as 
grandes fendas rochosas subaquáti-
cas, como os canhões de São Vicente, 
Nazaré, Lisboa, Cascais e Setúbal (ver 
infografia), na plataforma continental 
portuguesa, transformam-se em de-
pósitos finais. O restante terço flutua 
à superfície ou é arrastado na coluna 
de água.

Os canhões submarinos mais próxi-
mos de grandes aglomerados urbanos, 
como os de Lisboa e Setúbal, concen-
tram sobretudo resíduos de origem 
terrestre, acumulando o que escapa às 
redes de esgotos urbanos e industriais, 
o que é deitado ao chão ou voa de cai-
xotes de lixo e de aterros, chegando ao 
mar transportado pelo vento e pelos 
rios. “Estes canhões são ‘extensões’ 
submarinas dos rios e, portanto, o que 
é transportado nos cursos de água aca-
ba por chegar ao fundo e acumular-se”, 
explica Frederico Oliveira. Outro estu-
do desenvolvido por investigadores da 
Universidade de Southampton, publi-
cado na revista “Deep Sea Research”, 
em 2011, detetou 6616 detritos por qui-
lómetro quadrado no canhão de Lisboa 
e somente um terço deste valor no da 
Nazaré, localizado a 60 quilómetros da 
costa, e que é conhecido por criar on-
das gigantes apreciadas por surfistas 
de todo o mundo.

Nos vales submarinos mais afas-
tados de aglomerados urbanos acu-
mulam-se mais redes, cabos e outros 
instrumentos de pesca perdidos. Nas 
três imersões feitas pela equipa de 
Frederico Oliveira, ao largo de Sagres, 
com um ROV — veículo operado re-
motamente, cedido pela organização 
internacional Oceana (que coordenou 

Fundo do mar é um caixote de lixo

AMBIENTE

Estudos científicos detetaram grandes quantidades de resíduos nos canhões submarinos da costa

a expedição) — foi detetada a presença 
de 155 detritos numa extensão linear 
de 100 metros. “Os pescadores têm 
muita dificuldade em retirar as artes 
perdidas, porque ficam emaranhadas 
nas rochas, algumas a 500 metros de 
profundidade”, justifica o biólogo, ex-
plicando que nestes casos não se trata 
de material deitado fora.

6,4 milhões de toneladas

Não se sabe ao certo quantas tonela-
das de lixo circulam ou estão depo-
sitadas no fundo dos oceanos, mas 
há várias estimativas. Outro estudo, 
coordenado por uma equipa do Ins-
tituto de Pesquisa Marítima da Uni-
versidade dos Açores e publicado na 
revista “Plos One”, em 2014, estima 
que anualmente vão parar aos mares 
6,4 milhões de toneladas de lixo “com 
impactos não negligenciáveis no am-
biente marinho”. Em perto de 600 
observações com registo vídeo de 32 
locais das águas do Atlântico Nordes-
te, Ártico e Mediterrâneo, os investi-
gadores concluíram que os resíduos 
tanto se acumulam a profundidades 
de 35 metros no golfo de Lyon, como 
a 4500 metros no canhão de Cascais 

e quantificaram densidades de 30 mil 
detritos por quilómetro linear percor-
rido na costa europeia.

Uma campanha denominada “Aço-
res entre Mares” desenvolvida este 
ano no arquipélago, permitiu recolher 
cerca de um milhão de toneladas de 
lixo marinho em 24 ações de limpeza 
subaquática e na orla costeira. “Entre 
o material recolhido predominavam os 
plásticos originários de terra, deitados 
fora pelas pessoas ou  libertados por 
lixeiras que ainda não cumprem bem 
as regras, mas também de embarca-
ções, já que passam cerca de 25 mil 
frotas transatlânticas na região”, es-
clarece Filipe Porteiro, diretor regio-
nal dos assuntos do Mar. Ao mar dos 
Açores também vão parar os plásticos 
partidos em mil pedaços oriundos do 
giro atlântico do nordeste (ver foco 
ao lado).

 “Não é possível estimar a quantida-
de de plástico nos oceanos, uma vez 
que durante o processo de degrada-
ção, o plástico pode atingir dimensões 
microscópicas”, explica Paula Sobral, 
professora de ecologia marinha e 
poluição das águas na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, lembrando que há es-

tudos que apontam para oito milhões e 
outros para 10 milhões de toneladas de 
lixo deitados ao mar em todo o mundo 
anualmente. A única coisa certa é que 
“97% do lixo encontrado é de plástico 
e maioritariamente microplásticos”, 
acrescenta a presidente da Associa-
ção Portuguesa de Lixo Marinho e 
coordenadora do projeto Marlisco. 
Ou seja, “os resíduos são de dimensão 
tão pequena que as pessoas apenas 
veem 8% do que anda no mar e tem um 
tamanho igual ou superior à tampa de 
uma garrafa de água”. E o problema 
dos microplásticos é que “acabam por 
entrar na cadeia alimentar, podendo 
eventualmente atingir o homem”, aler-
ta a investigadora.

“Os mares europeus são produtivos, 
mas não são saudáveis nem limpos”, 
afirmou recentemente a Agência Eu-
ropeia do Ambiente, com base num 
relatório que indica que por trás deste 
mau estado de saúde está o lixo ma-
rinho, mas também outras pressões 
humanas relacionadas com a poluição 
direta, a libertação de águas residuais 
e de químicos originários da agricul-
tura e atividade industrial ou as extra-
ções e explorações energéticas. 
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Imagem captada pelo ROV da organização Oceana (esquerda) mostra um cabo de pesca enredado num coral 
no canhão de São Vicente, a sudoeste do Algarve. À direita, localização dos canhões da plataforma portuguesa

FACTOS    

Descarga diária
Todos os dias vão parar ao mar 
cerca de oito milhões  
de pedaços de lixo oriundo  
da atividade humana mundial, 
80% com origem terrestre, 
estima o Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente.  
Por cada quilómetro quadrado 
de superfície haverá 13 mil 
resíduos de plástico a flutuar  

Origem
Esgotos urbanos e industriais, 
lixeiras ou aterros não selados, 
embarcações de pesca, lúdicas 
ou de carga, e a falta  
de cuidado cívico que leva  
as pessoas a largar o lixo  
em qualquer sítio em terra  
e borda fora no mar

Ilhas de lixo
São giros oceânicos  
que concentram uma ‘sopa  
de plástico’ flutuante.  
O mais conhecido  
é o remoinho subtropical  
do Pacífico, localizado  
entre a costa da Califórnia  
e o Havai.  
Mas há pelo menos mais 
quatro vórtices que prendem 
milhares de fragmentos  
de plástico em correntes 
circulares, um dos quais  
no mar dos Sargaços,  
a noroeste do arquipélago  
dos Açores

Longevidade do lixo
Uma garrafa de plástico  
ou uma lata de cerveja podem 
levar mais de 100 anos  
a decompor-se; uma rede  
de pesca mais de 600 anos  
e uma beata de cigarro  
pelo menos uns cinco anos  

Cadeia alimentar 
O lixo marinho ameaça 
ecossistemas e espécies 
marinhas, podendo afetar  
a saúde humana através  
da cadeia alimentar.  
Os plásticos degradam-se  
em pequenas partículas  
que contêm químicos tóxicos 
como os poluentes orgânicos 
persistentes (DDT, PCB)


