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Situação global dos oceanos 

O mapa de impactos humanos cumulativos em 20 tipos de 
ecossistemas oceânicos aponta para uma situação alarmante.  

(Halpern et al., 2008) 



 
Os tipos de impacto  
 Dentre os problemas há os mais e os menos evidentes, independente 

de seus potenciais efeitos. O lixo é um dos mais evidentes. 

(Revista ComCiência, 2016) 



 
O que é lixo marinho? 
 O Lixo Marinho é todo resíduo sólido processado, utilizado e 

descartado (proposital ou acidentalmente) pelo ser humano e que 
entre no ambiente marinho, não importando sua fonte. 

(UNEP, 2009) 



 
Origens do lixo marinho  
 O lixo chega ao ambiente marinho por variadas fontes terrestres 

(~80%) e marinhas (~20%). 

Esquema: Douglas Vieira da Silva 



 
Composição vs. Origem do lixo marinho 
 Do lixo monitorado em praias e restingas do litoral brasileiro, 

seguindo a tendência mundial, grande parte é constituída por 
resíduos plásticos (~90%), tanto pré- quanto pós-consumo. 

Fonte: Projeto MARPLAST 



Itens mais abundantes 

Diagnóstico na costa brasileira 

Fonte: Projeto MARPLAST 



Resíduos plásticos no Brasil e no mundo 

O Brasil encontra-se na 16ª posição no ranking do potencial de 
geração de lixo plástico por populações que habitam até 50 km da 
costa (2010). 

(Jambeck et al., 2015) 



Características dos resíduos plásticos 

Os plásticos são duráveis e, em sua maioria, flutuam na água do mar, 
características que explicam seu acúmulo e ampla distribuição nos 
oceanos. 

(Grippi, 2001) Esquema: Douglas Vieira da Silva 



Tamanhos dos resíduos plásticos 

(GESAMP, 2015) 

Os itens plásticos têm 
diferentes tamanhos, desde os 

microplásticos (<5mm), 
incluindo os pellets, até mega 

itens. Quanto menor, pior. 

 

Quanto menor o tamanho, 
menor o peso, maior o 

número! 



Os resíduos distribuem-se e acumulam-se em diferentes 
compartimentos marinhos, incluindo a biota. 

Resíduos plásticos nos oceanos 

Esquema: Douglas Vieira da Silva 



Os giros oceânicos são responsáveis pela concentração do lixo em 
regiões remotas, mas não chegam a formar ilhas. 

Resíduos plásticos nos oceanos 

Esquema: Douglas Vieira da Silva 



Estimativas alarmantes 

Segundo um relatório preparado pela Fundação Ellen MacArthur 
(2016), se nada for feito, estima-se que em 2050 haja mais itens 
plásticos no mar que peixes. 



Estimativas alarmantes 

• Quantidade: 79 (45–129) mil toneladas de plástico flutuante; 
• Quantidade 1.8 (1.1–3.6) trillion pieces floating in the area; 
• Área: 1.6 million km2; 4 a 16 vezes mais que o registrado 

anteriormente; 
• Mais de ¾ dos itens <s 5 cm; 
• 46% do peso equivale a petrechos de pesca (redes); 
• Microplásticos - 8% da massa total; 
• Microplásticos - 94% da quantidade. 

(Lebreton et al., 2018) 



Impactos 

Os efeitos do lixo marinho são 
variados e afetam tanto 
atividades humanas quanto a 
biodiversidade. 

Esquema: Douglas Vieira da Silva 

	



Impactos 

UN Environment 
 
Oceanos 
US$13 bilhões/ano (subestimativa) 

Esquema: Douglas Vieira da Silva (UNEP 2014) 



Como combater esse problema? 

Fechar a torneira do lixo para o ambiente e para o mar 



Como combater esse problema? 

• Como repartir essa 
responsabilidade? 

• Mas quem é o poluidor?  
• Quem é o responsável? 

A solução deve ser integrada ao 
longo das diversas cadeias de 
valor, do começo ao fim. 



Agenda Internacional 

2011 

2008 - 2016 

2014 

UNEA I – 2014 
UNEA II – 2016 
UNEA III – 2017 
UNEA IV - 2019 

2016 

Ad Hoc Open-Ended Expert Group on Marine Litter and Microplastics 



Agenda Nacional 



Agenda Estadual (SP) 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
 
• Meta: Elaboração do Plano Estadual de Combate ao 

Lixo no Mar, que considere incentivos ao 
desenvolvimento de Planos Municipais de Combate ao 
Lixo no Mar; 
 

• Meta: Internalização da temática do lixo no mar em 
outras políticas relacionadas direta e indiretamente à 
temática, como a Política Estadual de Saneamento, a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, incluindo os 
Planos de Bacia Hidrográfica, e o Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, dentre outras. 
 



Caminhos... 

Fórum Setorial dos Plásticos por um mar limpo 

www.porummarlimpo.org.br 

http://www.porummarlimpo.org.br/


Caminhos... 

Programa Perda Zero de Pellets 



Vamos conversar… 
 

Vamos agir... 

Oportunidades para o setor... 



Vamos conversar… 
 

Vamos agir... 

Oportunidades para o setor... 



Aprendizado 
 

Não deve ter lixo no mar, incluindo 

itens plásticos 
 

Mas eles estão lá e causam impactos 

variados e significativos 
 

Isso requer ações da cadeia de 
valor 

 

Mas também de outros setores, do poder 
público e dos cidadãos 

 

O setor plástico não deve negar, 
evitar ou apenas reagir 

 

Deve usar esse conhecimento e 

suas capacidades para ativamente 
contribuir para soluções 

Desafios e 
oportunidades 



Desafios e 
oportunidades

Ações no Brasil 
 

Articulação e harmonização do setor para 

participar da elaboração do Plano Nacional de 
Combate ao Lixo no Mar  
 

Implementar o Programa Pellet Zero 
 

Apoiar atividades educacionais continuadas 
e estruturantes 
 

Promover o controle social e apoiar ações para 

combater o lixo no mar (ex., municípios) 

 

Promover desenvolvimento tecnológico e 

design de produtos para facilitar reciclagem e 

reduzir a geração de resíduos 
 

Compartilhar boas práticas e iniciativas 

inovadoras 



Lixo no mar 
é um 

SINTOMA 
de uma sociedade insustentável 

uma 
medida 

da ENTROPIA do 
sistema sócio-ecológico 



Dos males, o menor! 



Dos mares, o melhor! 
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