Indústria mundial de plásticos lança plano de ação para soluções em
lixo marinho
Propostas foram debatidas e compartilhadas no encontro mundial das
associações de plásticos, realizado em Dubai

Novembro de 2011 - Nos dias 16 e 17 de novembro, representantes das
indústrias de plásticos do mundo se reuniram em Dubai para criar um plano
de ação visando soluções para o lixo marinho, com cronograma de
implantação e acompanhamento previstos para 2012. Além das ações globais
apoiadas por todos os signatários, foram selecionados 92 projetos
abrangendo 32 países.
Levando em consideração que as soluções para o lixo marinho demandam
cooperação global, a indústria de plásticos promoverá discussões para
envolver outros segmentos da indústria interessados em aderir a essas e a
outras ações que visam minimizar e até evitar a formação de lixo marinho.
Para o presidente do Conselho da Plastivida Instituto Sócio Ambiental dos
Plásticos, Frank Alcantara, a indústria mundial de plásticos está determinada
a fazer sua parte e a desempenhar um papel construtivo. “Nesse desafio será
de grande importância a parceria com demais setores para solucionar o
problema do lixo marinho”, completa Alcantara.
A “Declaração para Soluções em Lixo Marinho”, adotada por 54 organizações
ligadas à indústria de plásticos, inclusive a Plastivida no Brasil, traça uma
estratégia para o desenvolvimento e implementação de soluções no ambiente
marinho. Hoje, a indústria do plástico já participa de iniciativas como
Vacances Propres na França, Keep America Beautiful nos Estados Unidos, Cool
Seas no Reino Unido e International Beach Cleanup na África do Sul, que
servirão como catalisador para futuras ações em outras regiões.
Dentre as atividades que a indústria está implementando em conformidade
com essa diretriz global, destaca-se uma parceria com o “The Joint Group of
Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection
(GESAMP)”, órgão consultivo da Organização das Nações Unidas para
aspectos científicos de proteção do meio ambiente marinho. A indústria de
plásticos se comprometeu em apoiar o trabalho do GESAMP em avaliar as
origens, destino e efeitos de micro-plásticos no meio ambiente marinho.
Segundo Miguel Bahiense, Presidente da Plastivida, que esteve em Dubai, o
encontro foi “um avanço dos representantes da indústria de plásticos que

oficialmente se comprometerem proativamente com essa causa, propondo
ações, não só regionais, mas globais, para solucionar os impactos do lixo
marinho”.
Bahiense conta que a Plastivida estuda, no Brasil, parceria com o Instituo de
Oceanografia da USP. “Estamos realmente orgulhosos em nos juntarmos à
iniciativa do GESAMP como parte de nossos esforços para melhor entender e
impedir o lixo marinho”, afirma o executivo.
As atividades dirigidas pela indústria mundial de plásticos vão ser publicadas
no site www.marinelittersolutions.org. O conteúdo será traduzido para o
português em breve.
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