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O que é 
Poluição ?



“a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 

a)prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem estar da população;

b)criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas;

c)afetem desfavoravelmente a biota; 

Lei Nº 6.938, de 1981- Política nacional de 
meio ambiente



“a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 

d) afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; 

e)lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos”

Lei Nº 6.938, de 1981



Poluição?



Poluidor:
pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou 
privado, responsável, 
direta ou indiretamente, 
por atividade causadora 
de degradação 
ambiental;



Dependemos do meio ambiente?

Video Natgeo

http://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/dependemos-dos-oceanos-para-sobreviver-precisamos-protege-los


Oceanos:
● Cobrem ¾ da terra
● Produzem metade do nosso 

oxigênio
● Absorvem 25% do dióxido de 

carbono
● 50% da população vive na zona 

coteira
● 90% do comércio internacional é 

por navios
● ⅓ das reservas de petróleo são 

Offshore







Não apenas nós, mas as futuras gerações





Princípio do 
poluidor-pagador



Poluidor-pagador
Art 4, VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização 
de recursos ambientais com fins econômicos.

Art 14 - [...] o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 
MVR
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder 
Público;



Poluidor-pa
gador

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - o poluidor obrigado, independentemente da existência 
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 

Lei número 6.938, de 1981



● Acidificação: resultado da absorção 
do CO2

● Mudanças climáticas: mudanças 
correntes

● Poluição
● Sobreexplotação dos recursos 

marinhos
● Espécies invasoras
● Conflitos de uso
● Problemas de governança

Fonte: Global Ocean Forum

Impactos sobre os oceanos



AR Ruído Radioativa

    Solo

Agua

Tipos de poluição

Termal



Oceano 
radioativos



De onde vem 
a poluição?

77% da terra



Descargas 
terrestres

● Agrícolas
● Industriais
● Domésticas







Lixo



Lixo









Convenção Marpol



Lixo

http://www.youtube.com/watch?v=2bSN9JXsS90


Animação

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/7/3/034004


Microplástico



microplásticos

http://www.dw.com/pt-br/micropl%C3%A1stico-polui%C3%A7%C3%A3o-invis%C3%ADvel-que-amea%C3%A7a-oceanos/a-37710330


Pneus

Fibras
roupas





Pesca Fantasma



http://www.youtube.com/watch?v=a21nTfBw0aE


Poluição por 
petróleo





O desastre ecológico do superpetroleiro Exxon 
Valdez, no Alasca, em 1989
Num dos maiores acidentes ambientais da História, vazamento de 36 mil toneladas de 
petróleo poluiu 1.800Km de praias, matando animais e provocando comoção mundial



Acidente
Golfo
2010

5 milhões de 
barris de 
petróleo 
derramados 
no mar ainda 
são vistas 
hoje

http://www.youtube.com/watch?v=Yu3m3Sgneco




1500 milhões de T / ano:
● 8% do transporte marítimo
● 50% infiltrações naturais
● 10-30% Carga e descarga 

navios

900 milhões de óleo usado de 
motor por ano



Contenção



Skimmer



Dispersão
uso de substâncias químicas: solventes e surfactantes 





Convenção 
Marpol



Convenção Marpol 1973

1978 Protocolo
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
vigor em 02 de outubro de 1983

- Anexo I   - Regulação para Prevenção de Poluição por Óleo 
Combustível

- Anexo IV  - Regulação para Prevenção de Poluição por Esgoto.
- Anexo V   - Regulação para Descarte de Lixo dos Navios.

obter a completa eliminação da poluição intencional do meio 
ambiente marinho por óleo e por outras substâncias danosas


