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Por que fazer?

Quem fará?

Executar projetos para aumentar
a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o
aproveitamento energético e,
quando não houver viabilidade, a
disposição final em aterro
sanitário

Reduzir a disposição inadequada
de resíduos é essencial para a
proteção da saúde das pessoas e
para a melhoria da qualidade
ambiental

MMA e setores produtivos
abrangidos por sistemas de
logística reversa (fabricantes,
importadores, distribuidores
e comerciantes), em
articulação com municípios e
consórcios públicos e, no que
couber, com MDR, FUNASA,
governos estaduais e
associações representativas
do setor de gestão de
resíduos

Instalar redes coletoras e
barreiras flutuantes em
pontos estratégicos de
municípios costeiros

Grande quantidade de lixo carreado
para o mar pelos rios e por redes de
águas pluviais e de drenagens,
comprometendo a saúde das
pessoas, a segurança da navegação,
os ecossistemas marinhos e
costeiros e o turismo. Os
dispositivos bloqueiam a passagem
de resíduos e evitam a sua
dispersão no mar

MMA, municípios costeiros

Realizar ações de
limpeza e coleta de lixo
em manguezais e em
orlas marítimas e
fluviais

Recuperar os ambientes
fluviais, costeiros e marinhos
por meio de mutirões de
limpeza (clean up), com
recolhimento e destinação
final adequada dos resíduos

Mutirões são importantes
atividades, pois ao mesmo tempo
que possibilitam a recuperação do
meio ambiente, fornecem
relevantes informações para as
ações de controle e monitoramento
e também desenvolvem a cidadania
ambiental, enfatizando a
importância da prevenção da
poluição e da necessidade do
descarte adequado do lixo

MMA, órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente,
consórcios públicos,
associações (mergulhadores,
surfistas, pescadores,
moradores, catadores),
empresas de coleta de lixo
urbano, associações
representativas do setor de
gestão de resíduos, OSC,
Marinha do Brasil, Gercos
Estaduais, Academia, Abema e
Anamma
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Realizar ações de
combate ao lixo
nos rios

Realizar ações de combate ao
lixo nos rios e igarapés e
implantar soluções para a
gestão de resíduos, de acordo
com as especificidades
locais/regionais

Reduzir o volume de
resíduos carreados pelos
rios para o mar

MMA, municípios,
consórcios públicos,
associações
representativas do setor
de gestão de resíduos,
Anamma, Abema,
comitês de bacia
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Disponibilizar dados e
informações para a
melhoria contínua das
ações de prevenção
da poluição e de
recuperação
ambiental

Consolidar e publicar dados e
informações atualizados
sobre o lixo no mar e
resultados das ações
realizadas, por meio de
mapas, gráficos e tabelas

Reunir e armazenar dados e
informações georreferenciadas,
de forma a permitir o
gerenciamento de atividades em
andamento e planejar campanhas
de prevenção, controle e
recolhimento de lixo no mar

MMA
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Ações

Implementar
medidas para
destinação final
ambientalmente
adequada de
resíduos sólidos

O que fazer?

PLANO DE AÇÃO - 2021

Gestão de
resíduos sólidos
Atacar a
causa raiz
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Implantar dispositivos
de retenção de
resíduos sólidos em
galerias pluviais e
cursos d'agua

Limpeza de praias,
rios e mangues
Recuperar a
qualidade
de vida e o
meio ambiente

Gestão de
resultados
Consolidar
informações e
melhorar
continuamente

Quando fazer?

Onde fazer?

Como fazer?

Quanto será investido?

Indicadores

Até dezembro/2022

Abrangência
nacional, em
especial nos
17 estados
costeiros

Expandir a logística reversa,
ampliando o número de municípios
atendidos e a quantidade de resíduos
contemplados; incentivar a
implantação de mecanismos de
recuperação de custos, para
assegurar a sustentabilidade da
gestão, e a concessão da gestão de
resíduos para o setor privado; ampliar
a recuperação energética de resíduos;
disponibilizar linhas de financiamento
específicas para execução de projetos
que permitam a melhoria da gestão de
resíduos e o encerramento de lixões

A ser estimado com base
nas necessidades
específicas dos municípios

Quantidade de
municípios
costeiros com
destinação final
ambientalmente
adequada de
resíduos sólidos

Até dezembro/2022

Municípios
costeiros

Selecionar pontos estratégicos em
municípios costeiros e instalar
redes de coleta ou barreiras
flutuantes

Custo a ser estimado
de acordo com o
escopo da ação

Quantidade de
dispositivos de
retenção
instalados

Ação contínua

Praias, baías,
estuários,
mangues,
rios, lagos e
lagoas

Estabeler parcerias para
desenvolvimento de ações em
áreas prioritárias

Custo a ser estimado
de acordo com o
escopo da ação

Ação contínua

Nível nacional

Realizar ações de recuperação da
qualidade ambiental e melhoria da
gestão de resíduos, em especial
nos municípios integrantes de
bacias hidrográficas críticas

Custo a ser estimado
de acordo com o
escopo da ação

Quantidade de
municípios com
ações realizadas

Ação contínua

Nível nacional

Disponibilizar plataforma com
dados e informações para a
sociedade

-

Plataforma
atualizada
disponível no site
do MMA

Quantidade de
ações
realizadas
Quantidade de
resíduos
coletados

