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RESUMO 

Os corpos de água que atravessa centros urbanos constantemente sofrem ações antrópicas. 
Os resíduos sólidos nesses ambientes são uma grande problemática, vinculados a fragilidades 
sociais e má gestão dos resíduos sólidos. Considerando as limitações de destinação final para os 
resíduos é imprescindível uma gestão participativa de diferentes atores sociais. A partir do interesse 
de um grupo de voluntários, uma Eco Barreira de contenção de resíduos sólidos flutuantes foi 
instalada no perímetro urbano do rio da Lança em Mafra, Santa Catarina. Além disso, foram 
desenvolvidas ações visando a sensibilização da comunidade local. Durante o primeiro ano foram 
retirados 851,75 kg de lixo retidos na barreira e ± 5.250 kg de lixo retirados da margem e mata ciliar. 
Palestras foram realizadas em escolas abordando a ecologia do rio, problemáticas ambientais e o 
incentivo ao empreendedorismo visando os resíduos sólidos como fonte de renda. A partir disso foi 
possível buscar uma integração maior entre os grupos das diversas esferas sociais e a geração de 
soluções como a elaboração de um Eco Ponto por um empresário/voluntário local para destinação 
adequada de diversos materiais, vinculando outros projetos socioambientais. Além disso foi 
possível elencar outras deficiências na gestão ambiental que poderão ser trabalhadas em futuros 
projetos.   
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreender a abrangência total no que tange aos recursos hídricos é necessário ter 
em mente os aspectos naturais que os envolvem e seus aspectos como recurso socioambiental, 
dotado de valor. Este último, busca analisar o caráter socioambiental da água através das múltiplas 
interações que se estabelecem entre os recursos hídricos e a sociedade, abrangendo aspectos 
tecnoeconômicos, espaciais, sanitários, culturais e político-institucionais (VARGAS, 1999). 

É dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações, é também dever minimizar ou extinguir estes interferentes dos 
ecossistemas, além de dar o real valor aos impactos gerados de forma omissa pelo ser humano, 
aspectos essenciais para a preservação da saúde pública e da saúde ambiental. 

A utilização do entorno dos rios para o depósito de resíduos sólidos e da ação ativa de 
deposição desses resíduos no corpo d’água, é uma atividade comum em rios urbanos presentes 
em municípios com deficiente gestão de resíduos sólidos. Gerando alterações físicas e químicas 
da água, comprometendo a qualidade da água, dos seres vivos que dela dependem, além da 
utilização múltipla como para lazer (banho e pesca), irrigação em pequena escala, etc.   

A bacia hidrográfica do rio Negro é uma importante fonte de abastecimento de água para os 
municípios permeados por suas águas nos estados do Paraná e Santa Catarina. No município de 
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Mafra, SC, o rio da Lança é um dos principais rios que atravessam o perímetro urbano, incluindo 
sua foz, que desagua no rio Negro.  

As comunidades ao entorno do rio no perímetro urbano são predominantemente classe 
média e baixa, sendo uma parte ocupada por grupos de catadores de recicláveis. Além das 
fragilidades desse segmento populacional a situação é agravada pela deficiente gestão de resíduos 
sólidos no município, não tendo coleta seletiva (material reciclável) em alguns bairros da cidade, 
não tendo pontos específicos para coleta de resíduos de construção civil (pequenas obras), e nem 
coleta de qualquer tipo de resíduo sólido na zona rural do município. 

Considerando as limitações das opções de destinação final para os resíduos, pela falta de 
recursos públicos, ocupação ilegal de áreas ao entrono do rio e falta de sensibilização da 
comunidade, é imprescindível uma gestão participativa de diferentes atores sociais na definição do 
espaço comum e do destino coletivo (LOUREIRO, 2004), para a construção do sentido de 
responsabilidade e de pertencimento a um grupo, classe, comunidade e local (BAUMAN, 2000). É 
a partir dessa territorialização, com interesses distintos, compreensões e necessidades que se 
instauram os conflitos, acordos e diálogos pela apropriação e usos do patrimônio natural e se 
realizam os processos educativos voltados para a gestão democrática do ambiente (LOUREIRO, 
2002, 2004). 

A partir do interesse de um grupo de voluntários em se portar como cidadãos dotados de 
responsabilidade com o meio ambiente e nas tomadas de decisões sobre alguns problemas 
públicos, e a observação constante da necessidade de ações em prol dos recursos hídricos do 
município de Mafra, especialmente o rio da Lança, que está presente no centro urbano do município 
e que é consequentemente afetado pelas ações antrópicas, um projeto de elaboração de uma Eco 
Barreira foi planejado, afim de barrar os resíduos sólidos que flutuam no rio da Lança, bem como o 
desenvolvimento de demais ações, objetivando a sensibilização da comunidade local sobre a 
questão da poluição e o reconhecimento da importância do cuidados com o meio ambiente 

1.1 Objetivos 

Elaborar, construir e instalar uma Eco Barreira para retenção e remoção de lixo flutuante no 
rio da Lança no perímetro urbano do município de Mafra em Santa Catarina, com gestão 
participativa de personagens diversos da sociedade (sociedade civil e poder público), buscando 
promover educação ambiental com a comunidade local, e desenvolver possíveis soluções para 
deficiências na área ambiental.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O local de trabalho foi no rio da Lança, rio este que nasce no município de Itaiópolis/SC, 
atravessa perímetro rural e urbano de Mafra/SC (56.292 habitantes IBGE/2019), até desaguar no 
rio Negro que divide os estados de Santa Catarina e Paraná, tendo como município vizinho Rio 
Negro/PR.  

O rio da Lança, em tempos de grandes alagamentos, devido ao excesso de pluviosidade, 
deixa dezenas de pessoas desabrigadas além de seus vestígios ficarem expostos no ambiente por 
longos períodos após o recuo das águas, como o lixo (Figuras 1 a 4). O rio é utilizado com fonte de 
lazer, de banho para alguns habitantes, como fonte de dessedentação de animais e abrigo para 
diversos seres vivos. 

No centro urbano o rio atravessa a Vila Argentina, Vila Ferroviária e próximo a sua foz, parte 
do centro do município. Há ocupações irregulares, falta de mata ciliares e erosão em alguns trechos, 
além do descarte inadequado de diversos tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos no leito e matas 
do entorno.  
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Figuras 1 a 4: Rio da Lança. Lixo acumulado no leito e margem do rio da Lança. Fonte: Acervo pessoal de Ana 

Marta Schafaschek, 2019 
 

A Eco Barreira piloto foi confeccionada com galões de 20 litros, encaixados dentro de redes, 
as quais foram presas por arames. Uma corda foi passada por toda a extensão e amarrada nas 
margens do rio. A instalação no rio da Lança foi no dia 09 de fevereiro de 2019 (coordenadas: 
26°07'08.9"S 49°47'44.7"W), em que a Eco barreira foi instalada na diagonal do rio afim de reter os 
resíduos sólidos na extremidade da barreira e facilitar a retirada do material (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Eco barreira piloto instalada no rio da lança no perímetro urbano do município de Mafra, Santa 

Catarina. Fonte: Acervo Eco Barreira Rio Mafra, 2019. 

 
A periodicidade da retirada do lixo foi analisada de acordo com a demanda observada ao 

longo do mês, sendo os períodos chuvosos os que mais acumularam lixo flutuante.  

1 2 

3 4 



 

III SIMPÓSIO DE REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS 
21 e 22 de outubro de 2020 – IPH/UFRGS 

 

O lixo retirado foi separado, sendo o material reciclável em bom estado de reaproveitamento 
encaminhado para a associação de catadores de Rio Negro/PR, e os demais resíduos sólidos para 
o aterro sanitário de Mafra. Todo o lixo retirado foi pesado e os dados foram planilhados.                          

A necessidade de conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre os problemas gerados 
devido ao descarte inadequado dos resíduos sólidos, proporcionou o interesse de organizar um 
evento afim de convidar a sociedade a conhecer na prática ações socioambientais. 

Um mutirão de limpeza foi desenvolvido por voluntários do Grupo Eco Barreira Rio Mafra, 
contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, Exército, ONG Voz do Rio, Grupo de 
Escoteiros, SELUMA (empresa responsável pelo aterro sanitário da região), empresários locais 
(com a doação de equipamentos de EPI e sacos de lixo) e comunidade civil para retirada de lixo na 
margem e mata ciliar do rio localizado no centro urbano da cidade de Mafra.   

Afim de elaborar ações de conscientização sobre a problemática do lixo nos rios e seus 
impactos, bem como a importância da coleta e reciclagem nas comunidades locais, e a participação 
da sociedade na preservação e conservação dos recursos naturais, palestras em escolas e 
encontros na Eco Barreira foram realizados com alunos de escolas estaduais de Mafra/SC e Rio 
Negro/PR. 

3. RESULTADOS 

Entre o período de um ano da instalação da Eco Barreira, dezenas de voluntários (Figuras 6 

e 7) participaram da retirada (frequentemente semanal) do lixo flutuante retido na barreira instalada, 

engajando vizinhos da instalação e a população dos municípios de Mafra e Rio Negro, de diversas 

áreas de atuação, faixa etária e grau de escolaridade. 

 
Figuras 6 e 7: Voluntários da Eco barreira Rio Mafra instalada no rio da lança no perímetro urbano do município 

de Mafra, Santa Catarina. Fonte: Acervo Eco Barreira Rio Mafra, 2019. 
 

Ao todo foram retirados 851,75 kg de lixo retidos na barreira (Tabela 1), sendo a maioria 
plásticos diversos, garrafas de vidro e PETs, isopor e lâmpadas. 

Do mutirão de limpeza foram retirados ± 5.250 kg de lixo retidos na margem e mata ciliar do 
rio (Tabela 1 e Figuras 8, 9 e 10).  

 
 Tabela 1 – Quantificação do lixo retirado da Eco barreira ao longo de um ano de instalação e do lixo retirado 

da margem e mata ciliar durante o mutirão. Fonte: Eco barreira Rio Mafra, 2020. 

Período Lixo retirado (kg) 

09/02/19 a 08/02/20 851,75 

Mutirão 13/07/19 ± 5.250  

TOTAL ± 6.101,75 
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Figura 8, 9 e 10: Mutirão de limpeza realizado na margem e mata ciliar do rio da lança no perímetro urbano do 

município de Mafra, Santa Catarina. 8: Voluntários participantes da limpeza. 9: Lixo coletado e exposto a 
população local. 10: Voluntários da Eco Barreira Rio Mafra. Fonte: Acervo Eco Barreira Rio Mafra, 2019. 

 

Afim de integrar a comunidade estudantil no projeto, duas palestras com o ensino médio foram 
realizadas. A primeira foi no Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz Rocha em Rio Negro/ 
PR (Figura 11), no dia 29/04/2019. A segunda palestra correu no dia 25/09/19 na Escola de 
Educação Básica Barão de Antonina em Mafra/SC (Figura 12) para alunos do terceiro ano do ensino 
médio.  

 

 
 

Figura 11: Palestra realizada no Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz Rocha em Rio Negro/ PR. Fonte: 
Acervo Eco Barreira Rio Mafra, 2019. 
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Figura 12: Palestra realizada na Escola de Educação Básica Barão de Antonina em Mafra/SC. Fonte: Acervo Eco 

Barreira Rio Mafra, 2019. 
 

Foi abordado temas como o problema do plástico nos oceanos e rios, as pesquisas realizadas 
nos rios da região, a estruturação e elaboração da Eco barreira, bem como o incentivo ao 
empreendedorismo a partir dos resíduos sólidos (lixo) como fonte de renda, seja para esses jovens 
formarem empresas, seja para terem uma fonte de renda extra (ou fonte única de renda) ou buscar 
soluções inteligentes para o lixo e desenvolvimento social.  

Esta última etapa da palestra foi conduzida por um dos voluntários do grupo Eco Barreira que 
paralelamente ao projeto instituiu um Eco Ponto (Figura 13) de coleta de materiais recicláveis 
diversos. Evandro trabalha com compra e venda de materiais e produtos reutilizáveis, além de 
destinar parte dos recursos dos containers para projetos Socioambientais (castração de cães de 
rua, manutenção da Eco Barreira, Projeto de aquisição de cadeiras de rodas, coleta de esponja de 
cozinha) dos municípios de abrangência.  

  

 
Figura 13: Eco Ponto instalado por Evandro Vanderlei de Lima, voluntário do projeto Eco Barreira Rio Mafra e 

empresário da empresa EVL metais, para coleta de materiais recicláveis diversos. Fonte: Acervo pessoal de Ana 
Marta Schafaschek, 2020. 

 
Além das palestras, alunos do curso técnico de Meio Ambiente – Mediotec e da Escola de 

Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner foram até as instalações da Eco Barreira para 
conhecerem na prática o projeto, ajudando na coleta do lixo acumulado e vinculando a ação com 
demais atividades pedagógicas elaboradas por seus professores.   
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A Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner está situada próximo ao local 
de instalação da Eco Barreira, e grande parte dos seus alunos mora no entorno do rio e são 
atingidos diretamente quando ocorre alagamentos. Além de algumas famílias trabalharem como 
catadores de materiais recicláveis autônomos na cidade, possibilitando abordar diretamente 
questões relacionadas com o cotidiano dessas crianças e suas famílias.  

 

4. CONCLUSÕES 

O gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos urbanos é uma problemática, envolvendo não 
só recursos financeiros e humanos das empresas responsáveis pelo gerenciamento, cooperativas 
de materiais recicláveis e catadores de materiais recicláveis autônomos, mas uma conscientização 
coletiva no descarte adequado, as vezes envolvendo grandes distancias (das áreas rurais), recursos 
financeiros (caçamba para descarte de materiais de construção, pagamento para o descarte de 
materiais especiais, etc.) e senso de coletividade.  

Dar visibilidade aos ambientes que sofrem essas perturbações, envolvendo a comunidade 
pela participação ativa ou redes sociais é de suma importância para despertar o interesse de 
pessoas e entidades dispostas a melhorar o ambiente. Surgindo a participação integrativa de 
diversos atores sociais possibilitando a discussão de estratégias para conciliar desenvolvimento 
com a proteção do ecossistema.  

A elaboração e instalação de uma Eco Barreira mostrou ser um chamariz com custo-benefício 
viável para essa interação social, criando um vínculo de participação e comprometimento nas ações 
propostas pelo grupo e interesse na estruturação de outros projetos que busquem reduzir ou 
solucionar problemas nesse ambiente.  

Um desses exemplos foi a estruturação do Eco Ponto para coleta de materiais recicláveis pelo 
empresário que trabalha com compra e venda de materiais recicláveis e reutilizáveis.  

A partir disso surgem ideias para tornar a gestão dos resíduos sólidos mais eficiente, 
envolvendo futuramente demais atores sociais que fazem parte desse ramo como catadores 
autônomos e cooperativa, além do envolvimento da empresa que gerencia o aterro sanitário do 
município.  

Outras ideias estão relacionadas com a restauração de matas ciliares e projetos relacionados 
com a recuperação e preservação de nascentes que alimentam o rio da Lança afim de melhorar a 
qualidade da água e proporcionar os múltiplos usos.  
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