
Atuação da Indústria Brasileira dos Plásticos

FÓRUM SETORIAL DOS PLÁSTICOS - POR UM MAR LIMPO
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Assinatura do ‘‘Compromisso de Honolulu’’.

Elaboração e assinatura da ‘‘Declaração 
Global Conjunta da Indústria dos Plás-
ticos’’, da qual a Plastivida é uma das 54 
entidades signatárias.

Diagnóstico e monitoramento de resíduos em 3 
praias no litoral do estado da Bahia.

Diagnóstico e monitoramento de resíduos em 3 
praias no litoral do estado de Alagoas.

Continuidade do diagnóstico e monitoramento 
de resíduos em 6 praias no litoral do estado de 
São Paulo.

Diagnóstico da perda de pellets na cadeia 
produtiva dos plásticos no Brasil, bem como 
em terminais portuários do país.

Adaptação à realidade brasileira do Manual de 
®Orientações "Pellet Zero – OCS ”. O Programa 

®
"Pellet Zero – OCS ." é uma das ações 
mundiais do setor.

Continuidade do monitoramento de resíduos no 
litoral dos estados de São Paulo, Bahia e 
Alagoas.

Realização de ações de educação ambiental 
nos municípios onde foram feitos os 
diagnósticos e monitoramentos de resíduos 
no estado de São Paulo.

Diagnóstico da poluição da Baía de 
Guanabara, no estado do Rio de Janeiro.

Criação do ‘‘Comitê Lixo nos Mares’’ pela  
Plastivida em conjunto com o IO/USP.

Convênio:

Assinatura do convênio Plastivida-IO/USP 
para implantação e implementação no Brasil 
dos compromissos assumidos na Declaração 
Global.

Diagnóstico e monitoramento de resíduos em 
13 praias no litoral do estado de São Paulo.

Levantamento de bibliografia e de 
pesquisadores relacionados ao tema no Brasil e 
no mundo. 
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Criação do ‘‘Fórum Setorial dos Plásticos - 
Por Um Mar Limpo’’ para articular ações da 
cadeia produtiva dos plásticos sobre o tema. 

Assinatura da ‘‘Declaração de Intenções’’ 
que apresenta os compromissos assu-
midos pela cadeia produtiva dos plásticos 
no Brasil.

Criação do site: porummarlimpo.org.br 

Realização do Projeto "EnTenda o Lixo" 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
no Rio de Janeiro.
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Realização de atividades educativas do EnTenda 
o Lixo (palestras, exposições e oficinas). 

Apresentação da instalação interativa O Mar 
que Queremos no TAMAR Ubatuba (Fevereiro).

th
Participação no 6  International Marine Debris  
Conference (San Diego, USA - 12 a 16 de Março).   

Elaboração e Lançamento do Manual Perda Zero de Pellets.

Colaboração para a História em Quadrinhos “Mariana 
e a batalha contra os Super Macabros” (SECIRM/MMA).

Seminário Internacional Por Um Mar Limpo 
– realizado pelo Fórum.

Parceria com a Embaixada do Canadá: “Projeto EnTenda o Lixo” 
durante o carnaval no litoral de São Paulo/SP. 

Lançamento do Programa Nacional Lixão Zero – Ministério do Meio 
Ambiente: apoio e participação.

Lançamento do “Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar”, com 
Ministério do Meio Ambiente: apoio e participação.

"Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias”, em parceria com a 
Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá/SP e Ubatuba/SP: clean 
up e ação de Educação Ambiental.

Certificação Bandeira Azul da Praia do Tombo no Guarujá/SP: 
“Projeto EnTenda o Lixo”.

®Plastivida torna-se licenciadora do Operation Clean Sweep .

Lançamento Programa Pellet Zero - 
®OCS .

Lançamento dos Manuais para a 
implementação do Programa Pellet Zero 

® 
- OCS - Indústria e Transportadora.

Lançamento da Plataforma online Pellet 
®Zero - OCS .

Realização de atividades educativas do 
EnTenda o Lixo (palestras, exposições e 
oficinas).

Apresentação da instalação interativa     
“O Mar que Queremos” na Virada 
Sustentável (São Sebastião/Ilhabela) e 
Semana de Cultura e Extensão da USP.

Participação no 1º Seminário Nacional 
sobre Combate ao Lixo no Mar 
(Novembro/2017 - Rio de Janeiro).
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