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Itziar Díaz*

OS MICROPLÁSTICOS ASFIXIAN O MAR 

O debate sobre o plástico é algo común de escoitar a día de hoxe en todos os medios de comunicación e tamén  é conversa frecuente na 
rúa. Parece que esta problemática comeza a preocupar de verdade á xente de a pé..., tarde, pero, como di o refrán, “máis vale tarde que 
nunca”. Porén, realmente sabemos cal é a dimensión do problema? Agora que xa somos conscientes de que estamos nun punto crítico, 
novas investigacións recrúan a problemática do plástico e urxen solucións inmediatas.  

Un recente estudo de universidades australianas e danesas1 revela que 
a cantidade de microplásticos que hai no planeta xa é case do tamaño 
da do plancto. Xa temos microplástico metido na nosa cadea trófica e xa 
hai seres humanos que o teñen no seu organismo. Acadamos tal punto 
de contaminación cos microplásticos que agora mesmo está a afectar 
o reino das bacterias.

A Prochlorococcus é unha das bacterias fotosintéticas máis abundantes 
dos nosos océanos e a responsable da produción do 10% do osíxeno 
global. O papel  de Prochlorococcus na produción global de osíxeno e 
na fixación de carbono indica que son organismos importantes a consi-
derar para determinar posibles efectos negativos nos ecosistemas ma-
riños. Trátase dun organismo moi sensible á contaminación, polo que a 
súa afección podería causar graves consecuencias nestes ecosistemas.

Na referida investigación, comprobouse, a través da reprodución “in vi-
tro” da bacteria, como diferentes tipos de plásticos, entre eles os máis 
comúns (bolsas de plástico e PVC, en xeral), afectan esta bacteria de 
forma preocupante. O lixiviado de PVC (é dicir, os restos de PVC ato-
pados nos mares) é o máis tóxico para estas bacterias e afecta ao seu 
desenvolvemento e á súa capacidade fotosintética, por tanto, á produ-
ción de osíxeno. No entanto, hai que ter en conta que a concentración 
de plástico presente nas augas estudadas é menor que a que se atopa 
nas augas mariñas, que ese plástico está a afectar os organismos ma-
riños e que a súa presenza é cada vez maior nos océanos. Estímase 
que hai 1,8 trillóns de pezas de plástico en 1,6 millóns de km2 na rexión 
do Pacífico Norte.

O estudo certifica que o problema é máis grave do que pensamos. 
Temos que comezar a cambiar os nosos hábitos e deixar de pensar 
que estes non teñen consecuencias. O plástico foi un invento que se 

creou para abaratar custos, tanto de transporte como de produción, 
pero agora está a encarecer de maneira letal os custos ecolóxicos. Non 
estamos a equilibrar, estamos a inclinar a balanza cara á destrución do 
noso planeta.  

Actualmente, a produción de lixo é maior da que a que se pode acu-
mular nos vertedoiros. Temos vías para impedir a saturación do noso 
planeta... Pero, realmente, estamos dispostos a mudar os nosos hábitos 
para non destruír o máis prezado que temos?

*Itziar Díaz, vogal de litoral de ADEGA.

+ info:
1Sasha G. Tetu, et al. “Plastic leachates impair growth and oxygen production in 
Prochlorococcus, the ocean’s most abundant photosynthetic bacteria”, Communications 
Biology. http://doi.org/10.1038/s42003-019-0410-x   

Inxesta de micropásticos.
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