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RESUMO
A contaminação dos ambientes costeiros e marinhos por lixo é, na atualidade, um dos mais 
sérios problemas globais decorrentes das atividades antrópicas. O presente trabalho apresenta 
as atividades realizadas pelo Projeto Lixo Marinho (PLM) a partir de 2009, bem como os 
principais resultados, voltados à inserção da temática lixo marinho no rol das políticas públicas 
brasileiras por meio da sistematização, divulgação e ampliação das informações afeitas ao 
tema na Zona Costeira e Econômica Exclusiva brasileira. Dos nove subprojetos – constituídos 
por 19 atividades – que vieram por configurar o PLM, cinco deles – totalizando 11 atividades -
foram implementados, no todo ou em parte, e já materializam estratégias efetivas para a busca 
do equacionamento do sério problema do lixo marinho na zona costeira e marinha brasileira. 

Palavras chave: resíduos sólidos, impactos ambientais, gerenciamento costeiro, Global Garbage, Programa Brasileiro 
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INTRODUÇÃO
Resíduos sólidos são definidos como qualquer material sólido manufaturado ou 

processado, tipicamente inerte. São subdivididos em categorias como plástico, vidro, borracha, 
metal, tecido, isopor, matéria orgânica e madeira antropogênicas. O lixo marinho, por sua vez, 
é definido como qualquer resíduo sólido que tenha sido descartado, depositado ou abandonado 
nos ambientes marinho ou costeiro, por qualquer tipo de fonte (COE & ROGERS, 2000; UNEP 
2009). Do ponto de vista científico, o problema do lixo marinho vem sendo tratado como um 
dos principais problemas relacionados à poluição marinha, juntamente com hidrocarbonetos e 
substâncias oriundas do petróleo, metais traço, aumento da quantidade de nutrientes e 
eutrofização, e água de lastro, entre outros (BAPTISTA-NETO et al., 2008).

As fontes de lixo marinho são usualmente descritas na literatura como que baseadas 
em terra e incluem os freqüentadores das praias, os sistemas de drenagem constituídos por 
rios e canais de esgotamento sanitário de conglomerados urbanos, e as cidades costeiras, bem 
como fontes baseadas no mar representadas por navios, barcos de pesca e de lazer e pelas
plataformas oceânicas (COE & ROGERS, 2000). 

A importância das fontes baseadas no mar foi reconhecida através do Anexo V da 
International Convention for Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973/78), que proíbe 
o descarte de resíduos plásticos e regulamenta o descarte de outros resíduos nos oceanos por 
qualquer tipo de embarcação. A importância do reconhecimento das fontes de contribuição de 
lixo marinho é um passo fundamental para o entendimento e resolução do problema (SANTOS 
et al., 2008).

Nas últimas décadas tem sido reportadas conseqüências diretas da presença de lixo 
em ambientes marinhos e costeiros responsáveis por danos à biota seja por enredamento e/ou 
ingestão de plásticos por invertebrados bentônicos, peixes, aves, tartarugas e mamíferos 
marinhos (COE & ROGERS, 2000; THOMPSON et al., 2004) e respondem, também, pela 
introdução de espécies exóticas por meio da dispersão de plásticos flutuantes (BARNES, 
2002). Já os danos causados às atividades humanas incluem prejuízos à navegação e 
atividades pesqueiras, degradação dos atributos estéticos e da beleza cênica, aumento de 
despesas municipais com limpezas periódicas das praias e disseminação de doenças 
associadas à proliferação de vetores, entre outros tipos de problemas que incorrem no 
aumento das despesas inclusive com a saúde pública.. 

No Brasil, estudos sistemáticos vem sendo desenvolvidos há pouco mais de uma 
década e ainda são restritos a alguns poucos setores do litoral (IVAR DO SUL & COSTA, 
2007). Estes estudos representam o esforço de pesquisadores que desenvolvem linhas de 
pesquisas em diversos aspectos relacionados ao tema. De maneira geralmente desvinculada à 
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iniciativa da comunidade acadêmica encontram-se alguns poucos esforços pontuais de ONGs 
e iniciativas públicas. Não se constata até então, no entanto, um plano de ação nacional que 
englobe tais setores da sociedade e que seja apoiado pelas três esferas de governo.

Para alterar o quadro descrito, torna-se necessário sistematizar e divulgar as 
informações disponíveis, estimular a realização de pesquisas e formação de pessoal para atuar 
com o tema lixo marinho, estimular a ação da sociedade e mobilizar, preferencialmente de 
forma sinérgica, as instituições e esferas governamentais que atuem com, ou apresentem 
rebatimentos, com o tema lixo marinho.

Para fins de auxiliar na definição das estratégias e iniciativas que se mostrem capazes 
de assegurar tais resultados, foi instituído o Projeto Lixo Marinho que apresenta como metas o 
aumento do conhecimento sobre o lixo marinho no Brasil a partir da divulgação das 
informações existentes, do incentivo à pesquisa e à articulação entre governo, sociedade, 
profissionais e pesquisadores envolvidos com o tema, e como objetivo a instituição do 
Programa Brasileiro de Monitoramento do Lixo Marinho (PBLM) nas suas áreas costeiras e 
marinhas.

MATERIAL & MÉTODOS
O Projeto Lixo Marinho foi estruturado a partir de diversas linhas de trabalho, 

consideradas como que subprojetos, que, na medida em que se concretizem, resultarão na 
instituição do PBLM, como ilustrado pelo Quadro 1, abaixo: 

Quadro 1: Subprojetos e atividades a serem realizadas pelo Projeto Lixo Marinho para fins de 
instituição do Programa Brasileiro de Monitoramento do Lixo Marinho.

Etapa Subprojeto Atividade

1. Sistematização das informações sobre Lixo Marinho

2. Instituição do Comitê Científico do Projeto Lixo MarinhoI
Elaboração do 
Diagnóstico e 

Estruturação do 
Projeto Lixo Marinho 3. Sustentabilidade econômica do Projeto Lixo Marinho

4. Elaboração do Banco de Dados:

5. Criação do site Lixo Marinho no BrasilII Divulgação do 
Diagnóstico

6. Produção de livro a respeito do Lixo Marinho no Brasil (em 
português):

7. Instituição de concurso de Monografias, Dissertações e 
Teses a respeito do Lixo Marinho no BrasilIII Estímulo ao 

Conhecimento 8. Constituição de Grupos de Estudos

9. Apoio e realização de eventos científicos

IV
Metodologia para 

Mensuração de Lixo 
Marinho

10. Definição e padronização de metodologia para estudos 
sistemáticos, amostragem, processamento e análise lixo 
marinho

11. Definição do plano de comunicação do Projeto Lixo Marinho
12. Instituição de informativo / newsletters do Projeto Lixo 

Marinho 
13. Criação de material de Divulgação do Tema Lixo Marinho (em 

diversas mídias)
V Ações Voltadas à 

Sociedade Civil 

14. Definição da política de Ação Voluntária para Monitoramento 
do Lixo Marinho

15. Levantamento Institucional
VI Parcerias e Ações 

Integradas 16. Estabelecimento de Parcerias

17. Monitoramento Piloto: Lixo Marinho em São Vicente, SP
VII Estudo Piloto

18. Monitoramento Regional do Lixo Marinho na Baixada Santista

IX
Sistema de 

Informações 
Geográficas

19. Operacionalização do Sistema de Informações Geográficas 
Lixo Marinho

X Institucionalização do Programa Brasileiro de Monitoramento do Lixo Marinho – PBLM
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Algumas das atividades listadas no quadro I foram realizadas de forma independente 
na medida em que sua realização prescindia de recursos ou apoios externos e não 
apresentassem alto grau de complexidade. Foram, no entanto, integradas no bojo do modelo 
conceitual proposto.

Para tanto, realizou-se um rápido e não exaustivo, porém abrangente, diagnóstico dos 
pesquisadores e instituições que atuam com a temática tanto no litoral brasileiro como fora 
dele. Após, fez-se uso redes de contatos que foram forcadas, primordialmente, nas diversas 
instituições que apresentavam atuação com a temática.

Tal estratégia assegurou, em curto espaço de tempo, forte divulgação do tema e, como 
conseqüência, possibilitou o estabelecimento de contato com as principais instituições ligadas 
ao tema lixo marinho.

RESULTADOS & DISCUSSÃO
Os principais resultados obtidos pelo Projeto Lixo Marinho até o presente são listados 

no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2: Principais resultados alcançados em cada uma das atividades do Projeto Lixo 
Marinhos até dezembro de 2009. As atividades que estão em fase de implantação são 
apresentadas em itálico.

Etapa Atividade Principais Resultados

1

A estruturação e alimentação do banco de dados foi iniciada em 2009 e 
incluiu pesquisa e agrupamento de dados científicos (artigos, livros), sites, 
pesquisadores, instituições e suas contribuições bem como levantamento 
de iniciativas públicas. Deve ser um trabalho contínuo. Estas informações, 
bem como as abaixo apresentadas, estão disponíveis no em 
www.globalgarbage.org

2
Criado no âmbito da Associação Praia Local Lixo Global - que apóia e dá 
suporte ao PLM - é composto profissionais da área com experiência em 
pesquisas sobre lixo marinho

I

3

Foi obtido, em 2009, apoio financeiro da Lighthouse Foundation e da 
Global Ocean. Novos contatos já estão sendo feitos para a continuidade do 
apoio financeiro das atividades em 2010. Ao mesmo tempo, iniciou-se o 
processo de fundação da Associação Praia Local Lixo Global que dará 
apoio às atividades do PLM

4
Publicação da primeira versão do banco de dados de referências sobre lixo 
marinho disponível no site do PLM, com opções de busca simples (palavras 
chave) e avançada, (nome do autor, título, ano de publicação, entre outros)

5 O site do Projeto Lixo Marinho está disponível desde outubro de 2009. 
II

6 Em fase de elaboração

7
Foi lançado o edital do primeiro concurso de monografias sobre lixo 
marinho em maio de 2009. O primeiro lugar receberá o prêmio de 
R$10.000,00. O edital do concurso de dissertações e teses será lançado a 
seguir.

8

O grupo de estudos sobre lixo marinho teve seis encontros em 2009 
realizados em parceria com a Universidade Monte Serrat (UNIMONTE) em 
Santos-SP, para realização de sessões técnicas para fins de 
aprofundamento do conhecimento acerca á temática. Para ampliar as 
discussões foi criada uma rede de relacionamentos “ning” 

III

9 Organização da sessão temática “Lixo nos Ambientes Marinho e Costeiro” 
no IV Congresso Brasileiro de Oceanografia, 2010.

IV 10 Em fase de elaboração
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Quadro 2: continuação

Etapa Atividade Principais Resultados

11 Em fase de elaboração

12
Importantes parcerias foram formadas por meio da publicação de uma 
coluna mensal a respeito de lixo marinho escrita por especialistas no 
assunto no site EcoDesenvolvimento.

13
No site da Global Garbage estão disponíveis informações sobre lixo 
marinho em forma de notícias, animações, história em quadrinhos, vídeos e 
fotografias, entre outros, tanto do Brasil como de outras iniciativas 
internacionais.

V

14 Política de Voluntariado aguardando início do desenvolvimento.

15

No Brasil, foram identificadas e contatadas as principais instituições 
federais que apresentam relação com a questão do lixo marinho, bem como 
instituições da esfera estadual e municipal. A participação do Projeto Lixo 
Marinho na Reunião do Grupo de Coordenação do Gerenciamento 
Costeiro, quando foi apresentada a proposta de trabalho e estabelecidas 
algumas parcerias ainda não formalizadas, foi o evento que possibilitou a 
inserção da temática junto ao executivo federal.  No que respeita às ações 
internacionais, a visita á U.S. National Ocean and Atmospheric 
Administration - Marine Debris Program, foi outra importante iniciativa. Bem 
como contatos com o Marine Litter Program / UNEP além de algumas 
outras iniciativas que podem ser visualizadas no site do PLM. 

VI

16 Estabelecidas com diversas instituições e em fase de oficialização

17 Em fase de elaboração
VII

18 Em fase de elaboração

IX 19 Aguardando a retomada das atividades para desenvolvimento da idéia

X Institucionalização do Programa Brasileiro de Monitoramento do Lixo Marinho -
PBLM

CONCLUSÕES
O PLM coloca-se como um importante mecanismo para o despertar da atenção da 

sociedade, comunidade científica e dirigentes governamentais frente ao sério problema 
representado pelo lixo nos ambientes marinhos e costeiros brasileiros que, por si só, é capaz 
de comprometer a eficácia de diversas iniciativas públicas voltadas á proteção de espécies, 
ecossistemas e unidades de conservação. Os resultados alcançados desde seu início, há 
cerca de um ano, contribuíram para que a temática associada ao lixo marinho passasse a ser 
considerada como um sério problema ambiental em diversas instituições do executivo nos três 
níveis de governo entre as quais se destacam aquelas voltadas para o trato com as questões 
do mar. Além disso, tem estimulado o intercâmbio de informações entre pesquisadores 
nacionais e internacionais tanto quanto com instituições que atuam ativamente com a questão 
e passou a assegurar espaço, como conseqüência, ao Brasil nas discussões que ocorrem fora 
do território nacional. Ao mesmo tempo, e para que o Programa Brasileiro de Monitoramento do 
Lixo Marinho seja efetivamente instaurado, torna-se necessária a continuidade dos esforços 
com vistas à integração da comunidade científica, ONGs, sociedade, esferas do governo e 
empresários, entre outros, para fins do adequado entendimento do sério problema 
representado pelo lixo marinho com vistas ao estabelecimento de medidas voltadas á ações 
corretivas (em curto prazo), mitigadoras (em médio prazo), e mudanças que sejam 
representativas nos paradigmas relacionados ao consumo/descarte de lixo através da 
mudança de hábitos, conceitos e valores com vistas à busca, e contribuição, de formas de 
ação que sejam, de fato e não apenas na oratória, sustentáveis (no longo prazo). 
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