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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PUBLICA PLANO DE COMBATE AO LIXO NO 

MAR 

Publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 27 de março de 2019, a Portaria MMA nº 209/2019, que 

Aprova o Plano Nacional para Combate ao Lixo no Mar (PNCLM). 

O PNCLM representa uma nova estratégia para enfrentar um problema complexo e que depende da 

atuação dos governos federal, estaduais e municipais, além do setor produtivo e da sociedade civil 

organizada. O país apresenta 274 municípios costeiros defrontantes ao mar ao longo de 17 estados e 

8.500 km de costa (MMA, 2019). 

O Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar é composto de um diagnóstico do problema do lixo no mar 

no Brasil, valores de referência, situação desejada, modelo de governança, eixos de implementação, 

diretrizes, indicadores, plano de ação e agenda de atividades do plano.  

O Plano é dividido em seis grandes eixos, a saber: Eixo 1 – Resposta Imediata; Eixo 2 – Gestão de 

Resíduos Sólidos; Eixo 3 – Pesquisa e Inovação Tecnológica; Eixo 4 – Instrumentos de Incentivo e Pactos 

Setoriais; Eixo 5 – Normatização e Diretrizes; Eixo 6 – Educação e Comunicação. Os eixos possuem 30 

ações de curto, médio e longo prazo, com ênfase em soluções que buscam contribuir para a melhoria da 

qualidade ambiental no curto prazo. Entre as ações, está previsto um projeto piloto para instalação de 

dispositivos de retenção, como redes coletoras em galerias pluviais e barreiras flutuantes em rios e 

afluentes; mutirões para a limpeza de praias e mangues; estímulo à coleta seletiva e logística reversa nos 

municípios costeiros; fomento a projetos de inovação tecnológica para aproveitamento do plástico 

recolhido do ambiente marinho. 

O PNCLM está disponível no sítio eletrônico do MMA, onde será possível acessar um painel interativo com 

informações atualizadas sobre o tema. Segue link para acesso ao Plano Nacional para Combate ao Lixo no 

Mar (PNCLM). 

A íntegra da Portaria do MMA nº 209/2019 encontra-se disponível no link. 

 

http://www.mma.gov.br/component/k2/item/download/1042_b6b7b1d8c635c6cfe7033a11c7e065c3.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/download/1042_b6b7b1d8c635c6cfe7033a11c7e065c3.html
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/68743885

