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O Dia Mundial do Meio Ambiente 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 

05/06/2018. Foi criado em 1972 e tornou-se um 

instrumento para a conscientização pública global sobre 

questões ambientais.  

O tema do ano é definido pela ONU (Organização das 

Nações Unidas). 

Em 2018 será:  ACABE COM  A POLUIÇÃO PLÁSTICA 
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Planeta de plástico 

Nos últimos 10 anos, a humanidade produziu mais 
plásticos do que em todo o século passado. 
 
"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 o especialista em 
ecologia industrial Roland Geyer. 
 
O estudo 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 onde ele foi parar.  
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Planeta de plástico 

• 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%. 
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“#AcabeComAPoluiçãoPlástica” 

Com o tema “#AcabeComAPoluiçãoPlástica”, a data chama governos, 

setor privado, comunidades e indivíduos a reduzir a produção e o 

consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis, que contaminam 

nossos oceanos, prejudicam a vida marinha e afetam a saúde humana. 

(Fonte ONU) 

O que você pode fazer? 

• Compre produtos com menor quantidade de embalagens 

• Use copos e garrafas retornáveis 

• Disponha corretamente seus resíduos 

• Não jogue lixo no chão, florestas, mares, rios, lagos 

• Use sacolas reutilizáveis em suas compras. 
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Gestão ambiental 

Neste mês também comemoramos 6 (seis) anos da implantação do Sistema 

de Gestão Ambiental Sirtec! 

 

Algumas ações desenvolvidas neste período: 

• Plantio de árvores 

• Coleta seletiva 

• Gestão de resíduos (comuns, perigosos, recicláveis) 

• Controle dos gases do efeito estufa (fumaça preta, combustíveis) 

• Monitoramento do consumo de água, energia, impressões 

 

10 



#AcabeComAPoluiçãoPlástica 

Continuem com as ações positivas na preservação do meio ambiente! 


