
Mar Limpo é 

Vida

Por que é tão importante manter 

os mares e rios limpos?



Índice

• Origem do Lixo;

• Impacto do Lixo nos mares;

• Dia Mundial da Limpeza;

• Ações da Marinha do Brasil;

• Mentalidade Marítima;

• Como faço a minha parte como 
cidadão?



De onde vem o lixo que chega no mar?

Das cidades; das embarcações...

Companhia de 

Limpeza urbana 

desobstruindo a 

saída do bueiro.

Tripulante 
descartando 

o lixo de 
forma 

irregular.



Como o lixo 
chega nos rios 
e nos mares?



Os tipos de lixo



O Lixo que 
chega nos 

mares

Metade de todos os itens de lixo

encontrado nos mares brasileiros

é PLÁSTICO



Impacto do Lixo nos
Mares

Meio Ambiente

• Lixo represado em

barreira sanitária.



O uso de “ecoboats” representa um 

dos gastos com o combate ao lixo.

As atividades de turismo náutico 

são diretamente afetadas pela 

limpeza do meio ambiente 

marinho.

O lixo interfere 
diretamente em atividades 

de pesca.

Impacto do Lixo nos Mares
Economia



O lixo descartado incorretamente no mar é causa de danos às embarcações.

Impacto do Lixo nos Mares
Segurança da Navegação



Praias impróprias para o uso e banho 
causam problemas à saúde dos usuários.

A sujeira nos rios e mares acarreta diretamente 
na morte dos peixes, tornando-os impróprios 

para consumo e contribui para o risco de 
extinção de animais marinhos.

Impacto do Lixo nos Mares
Saúde



Dia Mundial 
da Limpeza

• O que é?

• Quem criou?

• Qual o objetivo?



Ações da Marinha do 
Brasil

Fiscalização

• Ações de InspeçãoNaval, 

Vistoria Naval e Orientação para 

a população contribuem para a 

conscientização dos cidadãos e 

para preservação da Amazônia 

Azul.



Exemplos de estações de coleta seletiva em Organizações Militares da Marinha do Brasil.

Ações da Marinha do Brasil
Dando o exemplo, nas suas próprias instalações em terra



Navio-Veleiro Cisne Branco e Navio-Escola Brasil possuem coleta seletiva de resíduos 
a bordo.

Ações da Marinha do Brasil
Dando o exemplo, nas suas próprias embarcações e navios



Ações da Marinha do Brasil

➢Prêmio DPC de Gestão Ambiental 

Prêmio de Excelência do Sistema de Gestão 

Ambiental da MB Almirante Ibsen.

➢Operação Mar Limpo é Vida 



Produção de material digital de divulgação, para se evitar o descarte incorreto no 
meio ambiente.

Ações da Marinha do Brasil
Incentivando a conscientização da nossa sociedade para este problema



Mentalidade Marítima
Preservar a Amazônia Azul, que é um patrimônio de todos os brasileiros

O Errado O Correto Onde queremos chegar

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fconexaoplaneta.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fvoce-sabe-quais-tipos-de-lixos-mais-encontrados-nas-praias-brasileiras-conexao-planeta-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fconexaoplaneta.com.br%2Fblog%2Fvoce-sabe-quais-sao-os-dez-tipos-de-lixo-mais-encontrados-nas-praias-brasileiras%2F&tbnid=duXsz4HIvwyl7M&vet=12ahUKEwjVlbLQufT5AhWHNbkGHT59AhIQMygAegUIARDAAQ..i&docid=SInv-QdU6kVLYM&w=800&h=480&q=praia%20com%20lixo&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwjVlbLQufT5AhWHNbkGHT59AhIQMygAegUIARDAAQ


Como faço a minha parte
como cidadão?

• Cidadão de bem: 

• Atitude e Exemplo



Nossos mares dependem de nós!


