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Histórico
• 2011:

 5th International Marine Debris Conference – Realizada no Havaí, foi lançada a
Estratégia de Honolulu, que estabelece compromissos para o esforço global para
a redução dos impactos do lixo marinho;
 Decorrente desta Estratatégia e a convite da Plastics Europe e ACC, a Plastivida
se tornou signatária da Declaration of the Global Plastics Associations for
Solutions on Marine Litter*, que já conta com mais de 60 signatários.

*https://www.marinelittersolutions.com/wp-content/uploads/2016/11/MLS-Declaration-2016_V3-002.pdf

Convênio Plastivida – IO/USP
Como signatária da Declaração Global, a Plastivida assinou, por 5 anos, Convênio de
Cooperação Técnica com o Instituto Oceanográfico (IO) da USP, maior referência no
tema no Brasil. O Convênio foi renovado em 2017 por mais 5 anos e tem como
objetivos:

• Ações realizadas em 2012:
 Levantamento de bibliografia e de pesquisadores relacionados ao tema no
Brasil e no mundo;
 Diagnóstico e monitoramento de resíduos em 13 praias do estado de São
Paulo.

Convênio Plastivida – IO/USP
• Ações realizadas em 2013:
 Continuação do levantamento de bibliografia;
 Diagnóstico e monitoramento de resíduos em 6 praias do estado de São Paulo,
3 praias do estado da Bahia e 3 praias do estado de Alagoas.

Convênio Plastivida – IO/USP
• Ações realizadas em 2014:
 Diagnóstico da perda de pellets na cadeia produtiva dos plásticos no Brasil;
 Diagnóstico da perda de pellets no terminal portuário de Santos;
 Adaptação do manual de orientações pellets zero, o qual é uma das ações
globais do setor plástico, finalizado em 2015;
 Continuação do monitoramento de resíduos em praias brasileiras.

Convênio Plastivida – IO/USP
• Ações realizadas em 2015:

 Criação do “Comitê Lixo nos Mares” na Plastivida, em conjunto com o IO/USP, com o
objetivo de discutir a temática e apresentar as ações realizadas pelo Convênio
Plastivida/IO-USP à Cadeia Produtiva dos Plásticos;
 Diagnóstico da poluição da Baía de Guanabara – RJ;
 Realização de ações de educação ambiental, no formato de “Monitoramento
Participativo” como estimulo à visão de corresponsabilidade, nos municípios onde
foram realizados os diagnósticos e monitoramento de resíduos no Estado de São Paulo.

Convênio Plastivida – IO/USP
• Ações realizadas em 2016:
 O Comitê da Plastivida se transformou no Fórum Setorial dos Plásticos – Por um
Mar Limpo. Atualmente conta com 16 signatários, entre Associações de Classe,
Sindicatos e Indústrias, que assinaram a Declaração de Intenções*, baseada na
Declaration of the Global Plastics Associations;
 Criação do Projeto “EnTenda o Lixo”, realizado pela primeira vez durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.

*http://www.porummarlimpo.org.br/assets/docs/declaracao_de_intencoes_forum.pdf
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Principais ações:
• Educação ambiental:
 “O Mar que Queremos”;
 História em Quadrinhos: “Mariana e a batalha contra os Super Macabros”
(parceria com o MMA).

• Seminários e eventos (nacionais e internacionais):
 1º Seminário Nacional sobre Combate ao Lixo no Mar (MMA/ONU Meio
Ambiente/IO-USP) – Rio de Janeiro;
 6th International Marine Debris Conference (San Diego) – Através da USP.
• Lançamento do Manual Perda Zero de Pellets.

Manual Perda Zero de Pellets
• Objetivo: auxiliar a cadeia produtiva dos plásticos, empresas
transportadoras, operadores logísticos, empresas de atendimento a
emergências a reduzirem a perda de pellets plásticos no ambiente durante
o manuseio;
• O Manual é parte do Programa Internacional Operation Clean Sweep,
que busca atender uma das metas do Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS-14) que estabelece, até 2025, prevenir e reduzir
significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente as
originadas em atividades terrestres;
• Colaborar com os compromissos voluntários para a proteção dos mares,
assumidos pelos governos de diversos países, inclusive o Brasil, e por
organizações internacionais da sociedade civil, durante a Conferência das
Nações Unidas para os Oceanos, em 2017;
• Próximos passos: Atuar de forma a garantir a implementação das
praticas estabelecidas no manual na cadeia produtiva dos plásticos.

Manual Perda Zero de Pellets

*Fases em que pode ocorrer perda de pellets.

Manual Perda Zero de Pellets
Conteúdo

• O plástico;
• A cadeia produtiva e logística de pellets plásticos no Brasil – um panorama;

• Processos, pontos críticos e recomendações para manipulação de pellets
plásticos;
• Orientações para destinação dos pellets recolhidos;
• Checklist;
• Síntese dos pontos de perda nos processos e medidas de prevenção.

Signatários

Manual Perda Zero de Pellets
Agradecimentos aos integrantes do Grupo de Trabalho:
• ABIEF
Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis
• ABIPLAST
Associação Brasileira da Indústria do Plástico
• ABRADE
Associação Brasileira de Descartáveis
• BRASKEM
• DOW
• INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC
• PLASTIVIDA
Instituto Socioambiental dos Plásticos
• SIMPERJ
Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro
• SINDIPLAST
Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material
Plástico do Estado de São Paulo
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OBRIGADO!
Manual disponível para download no site www.porummarlimpo.org.br

