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Há um par de séculos não havia 
caminhões coletores de lixo. Cada um 
se encarregava de fazê-lo desaparecer 
por detrás de sua casa ou de jogá-lo na 
rua, onde se acumulava junto aos ratos, 
moscas e todo tipo de pestes. Você 
consegue imaginar?

Na Cidade do México circularam carros 
coletores pela primeira vez em 1790. 
Em seguida de sua independência, as 
regulamentações eram muito estritas, mas 
sem muitos resultados porque as pessoas 
não sabiam ler e ninguém falava de higiene.

Faça uma pesquisa com sua família e 
seus vizinhos. Peça-lhes que definam 
“lixo”, ou recolha exemplos de lixo de 
“aqui e ali” e pergunte se eles também 
consideram lixo tais exemplos. Você ficará 
surpreso com as diferenças. 

Pergunte-se também: Quantas formas de 
classificar o lixo podem ser encontradas? 
Qual característica do lixo é a mais utilizada 
para a separação? Classifiquem o lixo 
juntado um dia no salão. De que tipo foi 
mais coletado?
 

Pense...para quão longe o lixo pode viajar? 
Você considera lixo os correios eletrônicos 
chamados spam? Que outras coisas você 
considera lixo?

Para onde vai o lixo? Verifique se na sua 
comunidade existe serviço de coleta. Se há, 
verifique para onde é levado o lixo. Que diferenças 
há entre um depósito a céu aberto, um aterro 
sanitário e um incinerador?

Pergunte a um avô, como era o lixo quando ele era 
pequeno. Os arqueólogos ficam muito contentes 
quando encontram um lixão antigo. Que histórias o 
lixo conta sobre quem o jogou?

No mar existem avenidas e túneis. São chamados correntes marítimas. São 

formadas porque os ventos empurram a água, e pelo movimento imposto 

pela rotação do planeta e pela movimentação dos oceanos e costas.               

Por essas avenidas muitas coisas viajam: larvas de todos os tipos de 

animaizinhos marinhos, as tartarugas que conduziram o Nemo, iguanas 

que flutuam em troncos, e também o lixo. Isto é comprovado pela história 

dos brinquedos navegantes.No entanto, o calor e o frio também viajam; assim, as correntes marítimas       

e os ventos fazem com que prever o clima de um lugar seja muito                    

mais complicado do que saber se este fica perto ou longe do equador,        

área de maior incidência de sol. Para entender as correntes, os cientistas 

fizeram flutuar muitas coisas, inclusive mensagens em garrafas                         

para estudar onde apareciam. Hoje, também são ajudados por                 

satélites e modelos de computadores. 

Alguma vez você coletou conchas, 
pedras e tesouros na praia?

Em agosto de 1992 centenas de patinhos, 
nútrias, rãs e tartarugas de plástico chegaram à 
praia de Sitka, Alaska. Eram brinquedos para 
banheiras. O oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer 
pesquisou sobre os brinquedos e soube que 
uma tempestade os havia feito cair de um 
barco, um container com 29.000 destes 
brinquedos no oceano Pacífico em janeiro 
desse ano, a 3.200 quilômetros de Sitka. 

Curtis avistou James Ingraham, seu colega 
do Centro de Ciências de Pesca do Alaska, 
que tinha desenvolvido um modelo 
computacional para estudar como as 
correntes marítimas afetavam o caminho 
de ovos de peixes, larvas e plâncton. 
Ambos sabiam que era uma 
oportunidade única de colocar à prova 
o modelo com dados reais de objetos 
flutuantes à deriva. Seguiram a pista 
dos brinquedos navegantes com a 
ajuda de um exército de “limpadores 
de praias” por mais de 12 anos. 

Os brinquedos adentraram as 
correntes marítimas para aparecer 
em Sitka, Ilhas Aleutianas, Japão e, 

em seguida, voltar para Sitka em 1994, 
após passar pelas costas de 
Washington, Estados Unidos. Alguns 
brinquedos fizeram a viagem por 
quatro vezes sem descansar em 
nenhuma praia, e Curt teve notícias de 
que voltaram a aparecer em Sitka em 
1998, 2001 e 2004. 

Alguns rumaram para o sul nas 
correntes de giro subtropical e 
chegaram às ilhas do Havaí em 1997. No 
entanto, a viagem mais surpreendente 
é a de uns brinquedos que se desviaram 
para o norte e chegaram ao oceano 
Ártico, ficando presos pelo gelo que se 
move a 1.6 metros por dia. O modelo de 
computador calculou que deveriam sair 
do gelo em 2001, navegando pelo 
oceano Atlântico. Assim foi: foram 
encontrados nas costas do Maine (EUA) 
e na Escócia no ano de 2003.

Um naufrágio de brinquedos acabou 
sendo a experiência mais ambiciosa e 
econômica que os oceanógrafos 
poderiam sonhar. 

Ninguém sabe para quem trabalha.

Tabebuia guayacan

IPE

navegantes
Brinquedos

Se você encontrar um patinho de brinquedo na praia, pode avisar Curt através de seu site: http://beachcombersalert.org
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 nuestro 
planeta
Un mejor año
 para

Salvar 3,284 árboles
Ahorrar 4,068,891 galones de agua
Ahorrar 778,500 Kw/hr de energía
Ahorrar 415.2 barriles de petróleo

*Cifras de enero del 2009 a la fecha

Nuestras iniciativas ambientales son 
una realidad que generan beneficios 
importantes.

Estos resultados representan:

 Reciclaje de plástico PET con Swisscontact: 
6,280 libras recolectadas en 5 escuelas.

 “Tu Papel Cuenta": 191 toneladas de papel 
bond, periódico y tetrapak recolectadas en 
6 supermercados.

 Bolsas Reutilizables: 180 mil distribuidas.


