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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO

Fundamentação teórica do Tema:
Salvar os oceanos

MEDIDAS PROPOSTAS
(Devem ser redigidas com clareza e objetividade)
1.

Devemos separar os resíduos que produzimos em casa.

2.

Diminuir a emissão de dióxido de carbono, para travar o aquecimento
global.

3.

Diminuir o fabrico de carros movidos a gasóleo ou a gasolina.

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM AS MEDIDAS
1.

Devemos separar os resíduos que produzimos em casa. Os materiais que não são
separados acabam por vezes nos oceanos. Alguns animais pensam que é alimento,

logo se estiverem com fome, comerão lixo e morrerão. Outro motivo é que o lixo
poderá conter microplásticos, e os peixes poderão ingeri-los, e como ingerimos
peixes, iremos consumir os microplásticos que são extremamente nocivos.
2.

Com o aquecimento global, a temperatura tem vindo a aumentar e os polos têm

vindo a derreter, o que prejudica a existência de ursos polares. Estes animais
magníficos dependem de nós, pois se o aquecimento global aumentar, o gelo

diminui, logo os ursos polares terão menos locais para habitar. Estaremos a extinguir

outra espécie. Isto foi só um exemplo, porque há outros espécimes que habitam nos
polos. O nível médio das águas do mar também irá aumentar e algumas cidades

costeiras poderão ficar submersas o que condiciona a distribuição da população
humana.
3.

Devemos utilizar carros elétricos. Este assunto, apesar de já ser debatido

mundialmente, e apesar dos carros elétricos não aguentarem longas distâncias e

também por não haver muitos postos para carregar esses carros, deviam ser os mais
utilizados.

Os navios petroleiros carregam petróleo ( substância a partir da qual se produz o

gasóleo e gasolina) e quando um desses navios naufraga, derrama todo o petróleo

nos oceanos. Esse petróleo derramado, origina as chamadas “marés negras”, que

cobre a superfície dos oceanos, numa pasta viscosa negra que, a maior parte das
vezes, causa a morte dos animais e plantas daquela região. Logo, se utilizarmos
carros elétricos, reduziremos a necessidade de transporte dos navios petroleiros.

