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1.-  Problema que queremos resolver e análise da necesidade ou problema.   

Os restos de plásticos nos mares do mundo estanse convertendo nun problema cada vez 
maior. Os expertos estiman que ata un 5% de todos os plásticos producidos no mundo 
acaban converténdose en lixo mariño, coas graves consecuencias que iso ten para os peixes 
e o medio ambiente.  

Estímase que o 80% dos lixos mariños son de orixe terrestre e proceden principalmente do 
turismo costeiro, sumidoiros, desaugadoiros, ríos, vertedoiros ilegais e zonas industriais. O 
20% restante provén de actividades mariñas como a pesca, embarcacións de recreo e 
transporte marítimo. 

De todo o lixo mariño só o 15% retorna á costa e ás praias; outro 15% queda flotando nas 
augas superficiais do océano e o 70% restante queda atrapado en zonas pouco profundas 
ou se afunde no fondo mariño.  

Os plásticos de maior volume que entran ao mar acaban por ser degradados e fragmentados 
ata converterse en pequenas partículas de plásticos, chamadas “microplásticos”. Estes 
microplásticos, constitúen unha grave ameaza para o medio ambiente e para a saúde 
humana xa que poden ser inxeridos polos peixes e pasar, a través da cadea trófica, ás aves, 
aos cetáceos e aos seres humanos.  

É por isto que o noso proxecto vai consistir en tratar de deseñar algún mecanismo que 
permita retirar plásticos dos entornos das praias onde os humanos abandonamos moitos 
residuos plásticos tratando así de reducir os problemas que estes causan. 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-
plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces 

https://www.azti.es/cinco-respuestas-a-la-problematica-de-los-plasticos-en-la-mar/ 

 

2.-  Solución do problema.  

Para solucionar o problema comezamos investigando sobre solucións actuais para buscar 
ideas de por onde empezar. Atopamos varios vídeos acerca dunha barreira antiplásticos 
deseñada por un rapaz de dezaseis anos que permite acumular os residuos plásticos en 
suspensión. Dita barreira está situada en alta mar e conectada cun satélite para enviar sinal 
da súa posición e permitir que un barco se desprace, ata a súa localización, para recoller os 
plásticos acumulados. Tamén conta con sinalización lumínica para evitar que os barcos 
choquen contra ela. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tdfs-barco-plasticos/4730819/ 

https://www.lavanguardia.com/natural/20191008/47868564200/primer-exito-barrera-
gigante-recogida-basura-plastico-mar-oceano-boyan-slat.html 

https://www.youtube.com/watch?v=6T4HDyFuH04 

Tamén atopamos esta outra solución que consiste nunha barreira ríxida que conduce aos 
plásticos en suspensión cos que se tropeza ata unha especie de recolledor no que quedan 
almacenados.  

https://youtu.be/QWsdhLuL_4o 
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Dado que a maior parte da contaminación do mar procede da terra e que o noso proxecto 
debía ter como obxectivo as praias pensamos que se lográbamos deseñar unha barreira 
similar cerca das praias esta podería impedir que os residuos que quedan na area chegaran 
a alta mar e tamén que os que veñen de alta mar cheguen á praia.  

Pero o noso proxecto debería integrarse o máximo posible no entormo para non causar un 
impacto visual moi grande. Pensando nunha barreira que protexa as praias e que non cause 
un gran impacto visual lembrámonos das liñas de sinalización con boias que se colocan para 
delimitar as zonas de acceso dos barcos ás praias e que existen en moitas das praias de 
Galicia, sobre todo nas de augas calmas, que polo xeral son as máis usadas polas familias, 
as que máis xente teñen e, polo tanto, as que máis poden sufrir problemas de contaminación 
con plásticos.  

Investigamos sobre a forma en que están deseñadas estas barreiras para averiguar se 
poderían servirnos para o noso obxectivo. 

https://www.lancelotdigital.com/opinion/sistema-seguro-para-balizar-cualquier-playa-de-
lanzarote-o-de-otra-isla-de-canarias  

https://patentados.com/2011/anclaje-para-boyas-de-senalizacion 

Observamos que as boias estaban fixadas á area a través dun anclaxe enterrado nela e unha 
cadea que as mantén flotando unidas ao anclaxe. Ocorréusenos que esas liñas de boias 
serían un lugar ideal para colocar algún mecanismo que atrapara os plásticos que están en 
suspensión, polo menos os de menor tamaño, que ademais son os máis perigosos para os 
peixes. Ademais poderían facer de barreira acumulando os plásticos máis grandes. Estas 
barreiras de boias están a suficiente distancia da praia como para non molestar aos bañistas 
e están a unha distancia cómoda para acceder a elas e poder limpalas e baleiralas. O noso 
mecanismo tiña que manterse a flote para que así puidera recoller os plásticos que hai en 
suspensión na auga. O plástico tiña que entrar e quedar atrapado dentro. Entón 
lembrámonos das nasas que temos visto moitas veces nos portos e que se usan para a 
pesca do polbo, dos centolos, etc.. O seu funcionamento consiste basicamente e facilitar a 
entrada dos animais e dificultar a saída. Iso sería o mesmo que nós queremos facer cos 
plásticos, facilitar que entren na papeleira e lograr que queden atrapados dentro.  

Investigamos sobre a forma de construír unha nasa e sobre os distintos tipos de nasas para 
ver se algún se podía adaptar para a “pesca” de plásticos en suspensión.  

https://www.google.com/search?q=como+funciona+una+nasa+de+pesca&client=firefox-
b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pQOGtDynIGw-fM%253A%252CCHwp-
Fl4bIIVfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQtsKecHBIhSNJtqt71EiEJENk3Kw&sa=X&ved=2ahUKEwj-
zMOUvcXoAhXM5eAKHYVqDJEQ9QEwDHoECAcQFA 

Algunhas nasas teñen unha entrada ancha en forma de cono que facilitaría, coa forza da 
auga, a entrada dos plásticos cara ao interior. A boca de saída desde o interior para fóra é 
moi estreita, co que sería moi fácil que os plásticos quedaran atrapados dentro. Se ademais 
a nasa tivera dúas entradas unha na dirección do mar e outra na dirección da praia podería 
actuar nos dous sentidos. Tanto cando a marea sube como cando baixa. Pensamos en 
colocar unha especie de lengueta na parte interior da entrada. De fóra para dentro a forza 
da auga faría que a lengueta se abrira pero de dentro para fóra a lengueta tapa a entrada e 
os sólidos non poderían saír. Non obstante, tamén pensamos que podería dificultar a entrada 
dos plásticos polo que ao final decidimos que era mellor non poñela. 

Para a construción da nosa nasa atrapa plásticos teríamos que empregar materiais que 
resistiran o estar moito tempo na auga do mar polo que pensamos no polietileno, materia 
termoplástica que se obtén por polimerización do etileno e que se emprega na fabricación 
das boias de balizamento. Para o revestimento habería que usar un material que permitise 
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o paso da auga pero que retivese os plásticos, é dicir, unha rede semellante ás que se usan 
para a pesca pero moito máis tupida, para que permita reter os microplásticos que flotan 
na auga, algo semellante a un coador pero dun material que non se deteriore coa auga do 
mar, polo que pensamos nas redes coas que se fabrican as redes para acuarios, que son 
resistentes á auga pero moi tupidas. Ademais poden fabricarse en distintas cores e 
permitirían mellorar a estética do noso aparello. 

Para que as nosas nasas atrapa plásticos foran efectivas tiñan que manterse a flote 
semifundidas na auga para que a auga da superficie do mar que arrastra os plásticos en 
suspensión as atravesara. Para iso poderíamos dotalas dun sistema de flotación que as 
mantivera a flote pero semiafundidas na auga. Para manter as nasas nesa posición de forma 
estable e que non foran arrastradas polas olas deberíamos pensar na posibilidade de colocar 
unha segunda liña de boias paralela á anterior, de forma que cada nasa atrapaplásticos 
quedara fixada en 4 puntos. A fixación podería facerse enganchándoa no mesmo cable que 
une a boia ao fondo do mar. A forma de anclala tiña que permitir que fora fácil de quitar e 
poñer, xa que cada certo tempo sería necesario retiralas da auga para limpalas. Pensamos 
que un cable rematado nun mosquetón sería unha boa solución xa que os mosquetóns teñen 
un sistema de apertura moi sinxelo que non precisa de ningún instrumento. Unha vez 
colocado o noso mecanismo nesa posición, os plásticos que arrastran as olas entrarían a 
través da boca e quedarían atrapados dentro mentres que a  auga podería saír empuxada 
pola forza da olas e a corrente do mar.  

Dado que nestes momentos non podemos saír a mercar buscamos na casa materiais que 
nos puideran servir para fabricar un modelo a pequena escala e atopamos os seguintes:  

● Un embude para botar abrillantador no lavavaixelas. (Dado que só dispoñemos dun 
embude construiremos a maqueta cunha soa entrada, aínda que o noso proxecto 
prevé dúas, para que poida actuar tanto cando a corrente empuxa cara a praia como 
cando empuxa cara o mar. ) 

● Unha malla das que se usan para lavar roupa pequena na lavadora. 

● Aceiro para manualidades de bisutería. 

● Mosquetóns de distintos utensilios que atopamos pola casa. 

● Cinta illante.  

● Tapas de envases recicladas.  

● Pinzas metálicas para papel. 
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3.-  Esbozo da solución adoptada e o seu despece. Todo  perfectamente acoutado 
cas medidas reais.   

ESBOZO DA SOLUCIÓN ADOPTADA  
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DESPECE 

Peza 1.1. Estrutura 

Materiais: Alambre de aluminio de 3 mm e 1 mm de grosor. 

Ferramentas: Metro e alicates. 

Para construír a estrutura do noso dispositivo empregamos unha 
espiral de aluminio de 3 mm de grosor, se ben para a construción do 
dispositivo real debería empregarse material de larga duración que 
resista a corrosión da auga do mar, como o polipropileno. A estrutura 
en espiral dálle flexibilidade e permitiralle resistir mellor as condicións 
de mar forte. Para reforzar a estrutura rodeamos a espiral con dous 
reforzos laterais en forma de U que evitan que se deforme coa forza 
da auga. Os reforzos laterais únense á espiral mediante alambre de 
aluminio de 1 mm de grosor,  quedando a seguinte estrutura: 

 

 

Peza 1.2. Malla  

Material: Bolsa de malla fina de poliéster para lavandería de 40x30 
cm.  

Ferramentas: Tixeiras, agulla de coser e fío. 

Recórtase a malla para adaptala ao tamaño da estrutura tratando de 
que quede o máis axustada posible. Aproveitase unha das costuras 
laterais e cósese o outro lateral. Unha vez rematado colócase a malla 
arredor da estrutura e fíxase arredor do borde aberto. Para o 
dispositivo real propoñemos unha malla moi fina semellante á que 
se usa nas redes para peceras, e se é posible dunha cor agradable á 
vista para minimizar o impacto visual.     

 

Peza 1.3. Flotadores  

Material: 4 tapas de botes de nata montada, cinta 
illante e alambre de aluminio de 1mm. 

Ferramentas: Mecheiro, desparafusador fino e 
alicates.  

Para a construción dos flotadores que van nos laterais 
do dispositivo, coa función de que se manteña a flote e darlle estabilidade, empregamos 4 
tapas de botes de nata de 6 cm de diámetro e 6 centímetros de altura.  

O primeiro que facemos é unha pequena perforación en cada unha das tapas para poder 
introducir o alambre que unirá os flotadores ao noso dispositivo. A perforación facémola 
quentando un desparufasador fino cun mecheiro. Despois de pasar o alambre polos buratos 
feitos unimos as dúas tapas con cinta illante. A continuación fixamos os flotadores á 
estrutura co alambre que sobresae.  

 

MEMORIA PROXECTO TECNOLOXÍA                                     Curso 2019/2020                                                             3ºESO A 

                                                        

 

 

Peza 1.4. Amarres 

Material: 4 mosquetóns de 3 x 50 mm, aceiro galvanizado, cor prateado e alambre de 
aluminio de 1mm. 

Ferramentas: alicates.  

Para anclar o dispositivo ao balizado de boias, instalamos 4 
cables rematados nun mosquetón nos catro extremos do 
dispositivo, enganchándoos nos reforzos laterais da 
estrutura. 

  

Peza 1.5. Embude de entrada 

Material: Embude de sal para descalcificador de lavavaixelas e 4 
pinzas metálicas para papel. 

Finalmente para rematar o proxecto, enganchamos 
o embude na parte aberta da estrutura e fixámolo 
á mesma con pinzas metálicas. Para o dispositivo 
real podería empregarse un sistema de peche de 
seguridade similar ao dos botes herméticos, xa que 
ten un sistema de apertura fácil que facilita as 
tarefas de limpeza e baleirado.        

Sistema de peche proposto para o mecanismo real: 

4.- Avaliación e verificación do producto. 

Unha vez finalizada a maqueta procedemos a comprobar o seu funcionamento dentro da 
auga, en concreto nunha bañeira, producindo as ondas coa man. Ao realizar o experimento 
comprobamos que, co impulso das ondas, pequenos restos de plástico entran ao interior da 
maqueta quedando atrapados dentro. Aínda que o movemento da auga os axite dentro, non 
logran atopar a saída. Isto fainos pensar que a gran escala o noso  proxecto pode funcionar 
e axudar a recoller plásticos do mar. (Ver proba proxecto) 

5.- Instrucións de uso e mantemento do obxecto.    

A papeleira mariña deixarase anclada ás boias da praia cos mosquetóns. Cada certo tempo 
os encargados da limpeza das praias deberán acercarse nunha lancha baleiralas. Para facelo 
deberán desenganchar os mosquetóns e subir papeleiras á lancha, abrir os peches do 
embude, que serán de fácil apertura, e baleiralas nunha bolsa de lixo. Ao rematar volverán 
a enganchala ás boias.  

6.- Enlace á presentación, vídeo de proba, folla de cálculo e memoria completa 

- Presentación do proxecto. 

- Vídeo proba proxecto 

- Presuposto e Folla de procesos 

- Memoria Completa 
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