
POR  
QUE

O QUE VOCÊ PODE FAZER

É HORA DE AJUDAR O PLANETA

se tornar um voluntário do 
Marine Debris Tracker (MDT)?

Os voluntários do MDT ajudam a equipe de cientistas 
e exploradores do National Geographic a confrontar 
o problema mundial da poluição causada pelo lixo 
plástico. Enquanto cidadãos cientistas (isto é, pessoas que 
participam de investigações científicas reais), os voluntários 
utilizam o aplicativo móvel em seus smartphones para 
coletar dados valiosos em suas comunidades. Essa pesquisa 
nos ajudará a compreender melhor como o plástico acaba 
nos rios, córregos e oceanos.

Ao trabalharem com cientistas, pessoas inovadoras, 
educadores e outros indivíduos que detectam e resolvem 
problemas, os cidadãos cientistas como você podem 
ajudar a abordar essa crise em constante crescimento. Suas 
observações podem, inclusive, levar a novas descobertas. 

O problema do plástico pode ser abordado de muitas 
formas. Podemos diminuir o uso dos objetos feitos a 
partir dele, descartá-los corretamente ou simplesmente 
nos recusarmos a utilizá-los. Podemos analisar a situação 
mais a fundo e buscar soluções para deter o lixo em sua 
própria origem. O Marine Debris Tracker (MDT) foi criado 
com o intuito de unir tecnologia, dados e pesquisa para 
solucionar questões importantes.

• Monitoramento e limpeza frequentes em qualquer lugar 
do planeta podem fazer uma grande diferença

• Escolha um local e use o aplicativo MDT para documentar 
a situação em que ele se encontra. Há muito, pouco ou 
nenhum lixo? 

• Procure outras pessoas que queiram trabalhar em equipe 
e participar da luta contra a poluição causada pelo 
plástico, organizando atividades de rastreamento de lixo.

• Aumente o impacto das suas ações integrando também 
uma atividade de limpeza. Ou utilize o aplicativo 
para fazer registros quando encontrar lixo em lugares 
inapropriados.

Até 2015, mais de

6,9 BILHÕES DE  
TONELADAS
de lixo plástico haviam sido geradas.
               12 % desse lixo foi incinerado e
                 79% encontra-se em aterros ou  
    no meio ambiente.

Aproximadamente 
nove milhões de toneladas de 

resíduos plásticos acabam em nossos 
oceanos todos os anos, permanecendo lá 

possivelmente por centenas de anos. O problema 
está se agravando, pois estimativas apontam que a 

produção global de plástico duplicará nos próximos 
20 anos. Por isso, é necessário implementar sistemas que 
ajudem a manter esses detritos longe do nosso solo e da 

nossa água.

O lixo marinho (qualquer objeto feito pelo homem, 
geralmente plástico, que acaba no oceano 

independentemente da fonte) é uma das piores ameaças 
globais para a saúde do oceano. Os detritos podem 

prejudicar ou matar a vida selvagem, e também 
danificar e degradar os habitats. Além disso, 
podem ameaçar a segurança da navegação, 

a economia e a saúde dos seres 
humanos.

POLUIÇÃO CAUSADA PELO 
LIXO PLÁSTICO:
Uma ameaça séria 

Em todo o mundo, o plástico corresponde a

73%
de todo o lixo encontrado nas praias. Os objetos mais 
comuns incluem: filtros de pontas de cigarro, garrafas e 
tampas, embalagens de alimentos, sacolas plásticas e 
recipientes de poliestireno.

Junte-se a uma comunidade global que coleta milhares de 
pontos de dados em todo o mundo para ajudar os cientistas a 
enfrentar a poluição de plástico em escala global. Basta instalar 
o aplicativo Marine Debris Tracker em seu dispositivo móvel. 

Os dados, que os cientistas jamais conseguiriam obter sem a 
ajuda de uma comunidade global, 

 CONTRIBUA PAR A UM BANCO DE DADOS  
GLOBAL , COM M AIS DE

2 MILHÕES
DE ITENS

servem para evitar que o lixo acabe nos rios e oceanos, 
afetando assim os ambientes naturais. A comunidade onde 
você vive também pode utilizar esses dados para promover 
mudanças positivas a nível local.

Quanto mais ações tomarmos para enfrentar 
esse problema em sua origem, antes veremos 

as soluções!

G U I A  D O 
A P L I C AT I VO 

MÓV E L
Junte-se ao nosso movimento de ciência cidadã com 

dados abertos
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PRECISAMOS 
COMEÇAR

Datos de Marine Debris Tracker

Não se esqueça de tomar todos os cuidados ao coletar 
o lixo e descartá-lo de forma responsável. Você pode 
criar posts nas redes sociais para compartilhar seus 
achados. Obrigado por monitorar!
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1. Para se juntar ao Marine Debris Tracker, baixe o aplicativo 

gratuito na Apple Store ou Google Play em seu dispositivo. 

2. Abra o aplicativo e selecione “Começar”. Aqui você deve 
selecionar a organização que deseja rastrear. Se não souber, 
selecione “NOAA”. 

3. Para configurar uma conta de usuário, clique no botão        na 
parte inferior. Isso permite monitorar seus próprios dados e 
visualizar e baixar os dados online. Aqui, você também pode 
vincular a sua conta ao SciStarter ou Facebook.

4. Selecione o tipo de item que deseja adicionar a partir das 
categorias. Use as flechas apontando para cima/baixo 
para alterar a quantidade, ou digite o número, e clique em 
adicionar para salvar o item e as coordenadas do GPS. O 
botão       no canto inferior direito leva você de volta ao topo. 
Observação: não é necessário estar conectado a uma rede  
Wi-Fi para registrar detritos.

5. Você pode clicar no botão        para adicionar uma descrição  
ou ver mais informações sobre o item.

6. Outros botões na parte inferior incluem:

•   para encerrar sua sessão

•   para ir para o site da MDT

•   para registrar uma foto do lixo coletado

•   para ativar ou desativar o Pathlogging, um rastreador 
de dados de localização muito útil para análises estatísticas

•   para ver a precisão do GPS do seu telefone

7. Ao finalizar o registro, selecione        na parte superior 
esquerda para verificar seus dados e o Pathlog. Verifique o 
que foi registrado e clique em “Enviar”. Em seguida, envie 
os dados para que ocorra o upload para o banco de dados 
aberto publicamente, ou salve a sessão para fazer o upload 
quando você estiver em um lugar com acesso à internet. Sua 
localização é mantida privada, pois os nomes de usuário não 
são visíveis em nosso mapa online.

EXPEDIÇÃO DO MAR À 
ORIGEM DO NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

Una vez cargados los datos mediante la aplicación, míralos 
y descárgalos a través de marinedebris.engr.uga.edu, 
la web de Marine Debris Tracker. También puedes ver y 
analizar los datos recopilados por distintas organizaciones 
regionales y globales, incluyendo Sea to Source (Del mar al 
origen): Ganges Expedition, Surfrider Foundation Europe, 
eXXpedition de National Geographic y mucho más. Los 
datos son abiertos y están disponibles, de manera que 
cualquier persona en cualquier parte del mundo —ya sean 
científicos, organizaciones sin fines de lucro o estudiantes, 
¡no solo los miembros de la expedición!—, pueda usarlos.

Uma equipe de expedição internacional liderada 
por mulheres está usando o MDT para entender as 
interações entre a poluição causada pelo plástico, 
a terra, a água e as pessoas ao longo do icônico Rio 
Ganges (conhecido localmente como Ganga e Padma), 
entre a Índia e Bangladesh.

Em parceria com o Wildlife Institute of India (WII), a 
Universidade de Dhaka e a WildTeam, expedição fluvial 
“Do mar à origem” faz parte da jornada do National 
Geographic para entender e documentar melhor de que 
forma os resíduos plásticos viajam dos rios e córregos 
até o mar. Ao mesmo tempo, tem como objetivo 
difundir informações essenciais sobre o fluxo, a carga e 
a composição do plástico. A expedição se trata de uma 
oportunidade sem precedentes de utilizar a ciência para 
a criação de soluções abrangentes.

O app Marine Debris Tracker já foi utilizado por 

milhares de pessoas ao redor do mundo para criar 

pontos de dados sobre o lixo e resíduos. Esses dados 

ajudam a acompanhar o progresso dos trabalhos de 

prevenção, agregam valor às atividades de limpeza 

e fornecem noções básicas importantes e muito úteis 

para alcançar soluções apropriadas. É fácil começar:
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Mais de

5 TRILHÕES DE PEDAÇOS
de plástico flutuam nas águas dos nossos oceanos.

COLETA DE DADOS P OR TRANSECTOS


