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PROJETO RIO ECOBARREIRA 
 

 
RESUMO: 

 
 
O RIO ECOBARREIRA é um projeto de pesquisa aplicada na área de desenvolvimento 

sustentável. O projeto envolve a análise da sustentabilidade sócio-econômica e ambiental de 
técnicas de redução do aporte de lixo flutuante em bacias hidrográficas. Este projeto está sendo 

conduzido pela SERLA (Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas) com recursos do 
FECAM (Fundo Estadual de Meio Ambiente). 

Este projeto foi idealizado com o objetivo principal de remover e reciclar uma parcela do 
lixo flutuante presente nos rios que deságuam na Baía de Guanabara e no sistema lagunar da 
Barra da Tijuca, reduzindo, conseqüentemente, o aporte diário de lixo para aqueles corpos 
hídricos. 

A área de atuação inicial são as bacias contribuintes à Baía da Guanabara e as Lagoas de 
Jacarepaguá e Tijuca. Para o primeiro ano do Projeto está prevista a implantação e operação de 
seis ECOBARREIRAS, sendo quatro delas nos afluentes da baía da Guanabara e duas nos rios 
que deságuam nas lagoas de Jacarepaguá e Tijuca. 
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1. DESCRIÇÃO DO TRABALHO: 
 

Por sua característica sócio-ambiental acentuada, o projeto ECOBARREIRA tende a abranger 
uma gama variada de atividades que, ao longo do seu processo, estimulam a iteração entre a 
sociedade e o meio-ambiente. Desta maneira, a missão final, que é a redução do aporte de lixo 
flutuante na baía de Guanabara, se torne uma mescla de objetivos diferenciados da comunidade. 
Tais como o aumento da renda familiar, a conscientização da população na relação vegetação e 
enchentes, etc. 

 

1.1 Atividade geradora de emprego e renda 
Busca-se que a atividade se torne geradora de emprego e renda para a população no entorno 

dos corpos hídricos. 

 

1.2 Atividade conscientizadora 
Busca-se através de uma ação conjunta com o Programa de Educação Ambiental a 

conscientização da problemática do lixo nos rios e seus impactos, bem como a importância da 
coleta e reciclagem nas comunidades locais. 

 

1.3 Componentes do projeto: 

 
O estudo da sustentabilidade sócio econômica e ambiental da remoção de lixo flutuante em 

Corpos Hídricos: está sendo elaborado pelo CIDS/FGV, este estudo corresponde à concepção 
geral e planejamento das atividades do projeto, apoio técnico à SERLA para implantação da infra-
estrutura de pesquisa de campo e a respectiva operação e estudos sócio-econômicos associados 
à atividade de remoção e reciclagem de lixo em corpos hídricos. 

 
A implantação e operação de sistema de remoção e reciclagem de lixo em corpos hídricos 

(infra-estrutura de pesquisa de campo): sob a responsabilidade da SERLA. 
 
A implementação do programa de educação ambiental que está sendo conduzido por uma 

equipe do CIDS/FGV em parceria com a equipe de educação ambiental da SERLA e o Programa 
Jovens pela Paz. Além dos jovens selecionados e treinados para atuarem como ECOGARIS, este 
programa prepara jovens para se tornarem agentes multiplicadores do Programa nas 
comunidades próximas: os ECOJOVENS / ECOAGENTES, bem como a mobilização das 
comunidades nas áreas do entorno dos ECOPONTOS. 

 
Nas atividades educativas estão sendo elaborados materiais de apoio e campanha de 

Educação Ambiental junto à população do entorno dos ECOPONTOS. São realizadas palestras e 
atividades educativas em escolas e/ou associações comunitárias selecionadas sobre as 
temáticas: lixo e saúde; lixo e água; lixo e conservação ambiental, etc. Como parte das atividades 
serão realizadas oficinas de Brinquedoteca (brinquedos elaborados a partir de material reciclado) 
e expedições educativas aos pontos de retenção e reciclagem de lixo e nas áreas costeiras 
atingidas pelo lixo. 
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2. ELEMENTOS CHAVE DO PROJETO RIO ECOBARREIRA 

 

� ECOBARREIRAS: são estruturas flutuantes que, instaladas transversalmente nas calhas 
de rios nos trechos próximos à foz, retêm o lixo flutuante (Foto 1). Na concepção do projeto, 
pelo CIDS/FGV, previu-se utilização de materiais reciclados para flutuação, como garrafas 
PET, bombonas plásticas, além da madeira plástica POLICOG, que é um material produzido 
a partir de Pet’s. A utilização de um material transformado a partir de PET, como é o caso do 
POLICOG, e de materiais reciclados na construção da ECOBARREIRA está em acordo com 
a concepção geral do projeto, que é estimular os processos de reciclagem, além de tornar a 
estrutura mais econômica e de fácil manutenção. 

 

Madeira 
Plástica 

Bombonas 

 

Foto 1. ECOBARREIRA do rio Irajá em funcionamento. 
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� ECOPONTOS: Unidades de recepção, separação, pesagem e prensagem de lixo para 
reciclagem (Foto 2). A concepção do projeto prevê a instalação de um ECOPONTO na 
margem do rio, associado a cada ECOBARREIRA. Os ECOPONTOS destinam-se também 
à compra de lixo reciclável separado por moradores das áreas de entorno, tornando-se um 
ponto de referência para esta atividade para toda a comunidade. Com este incentivo, a 
tendência da comunidade é reduzir o lançamento de lixo em locais inadequados e também 
proteger o ECOPONTO e suas instalações. Os ECOPONTOS terão cerca de 60m2 de área 
cercada e 10m2 de área coberta onde são armazenados os equipamentos. Um pequeno 
escritório com WC instalado em um container. Os ECOPONTOS contam com equipamentos 
para a reciclagem, balança, equipamentos manuais, e materiais necessários para a 
proteção individual do pessoal envolvido. 

 

 

Foto 2. ECOPONTO instalado às margens do rio Irajá, na área de estacionamento cedida pelo 
Atacadista MAKRO. 
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� ECOBARCOS: Embarcações que percorrem diariamente as áreas costeiras e do 
entorno das ilhas da baía da Guanabara coletando lixo flutuante e sedimentado nas 
margens – áreas não atendidas pelos serviços de limpeza municipais, áreas de manguezais, 
etc. (Foto 3). Os materiais recolhidos são transportados até os ECOPONTOS onde são 
separados e destinados à reciclagem. 

 

 

Foto 3. ECOBARCO no Rio Irajá 
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� ECOGARIS: A operação da infra-estrutura para coleta e reciclagem é feita por 
Cooperativas de Reciclagem que fornecem os equipamentos e materiais necessários para a 
reciclagem e se encarregam da comercialização do lixo. A fração do lixo não reciclável é 
coletada pelos órgãos competentes dos Municípios. Parte do pessoal de operação é 

constituída por ECOGARIS (Foto 4). Os ECOGARIS estão sendo selecionados/recrutados 
pelo Programa Jovens Pela Paz/Secretaria Estadual de Ação Social. Os jovens 
selecionados pelo programa recebem treinamento para atuarem na coleta e reciclagem de 
lixo. Estes jovens são cooperativados e recebem uma parcela da receita obtida com a 
reciclagem, além da bolsa paga pelo programa. Em cada ECOBARREIRA, uma equipe de 
ECOGARIS faz a coleta do lixo retido. Além da atuação nas ECOBARREIRAS, as equipes 
de ECOGARIS atuam nos ECOBARCOS coletando lixo em praias e áreas costeiras da baía 
onde se registram maior concentração de lixo flutuante. No ECOPONTO, os ECOGARIS 
fazem o manuseio, a separação do lixo coletado pelas embarcações e/ou removido das 
ECOBARREIRAS. 

 

 

Foto 4. ECOGARI em ação de limpeza sobre a ECOBARREIRA. 
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� ECOJOVENS: Jovens pertencentes ao Programa Jovens pela Paz preparados para se 
tornarem ECOAGENTES multiplicadores (Foto 5 e Foto 6) das informações sobre a coleta e 

reciclagem do lixo e sua importância para a preservação do meio ambiente e saúde com 
atuação nas comunidades próximas. 
 

 
Foto 5. ECOJOVENS pela Paz – Oficina de Reciclagem 

 

 

Foto 6. ECOJOVENS pela Paz – Oficina de Expressão Corporal 



                                                      

 

8 

8

Estão sendo realizadas PARCERIAS com empresas no intuito de possibilitar a operação e 
manutenção das ECOBARREIRAS e dos ECOPONTOS, bem como na campanha de Educação 
Ambiental. Um exemplo de parceria foi a empresa Atacadista Makro, que cedeu a área de seu 
estacionamento para a instalação da ECOBARREIRA PILOTO. 

 

 

3. ECOBARREIRA PILOTO 
 
A ECOBARREIRA PILOTO foi instalada na foz do Rio Irajá setembro de 2004. Neste local 

está em operação um barco atuando no trecho entre a foz do Irajá e a Ilha do Governador. Foi 
instalado um ECOPONTO que recebe o lixo coletado na ECOBARREIRA PILOTO, dos barcos e 
das comunidades próximas. Nesta primeira fase foram feitos os ajustes no protótipo da 
ECOBARREIRA e no processo de coleta e reciclagem a fim de se proceder a implantação do 
projeto nos demais rios com foz na baía da Guanabara e nas lagoas de Jacarepaguá e da Tijuca. 

Durante todo o primeiro ano de duração do projeto está sendo feito o acompanhamento dos 
impactos ambientais, sociais e econômicos do Projeto de forma a promover ajustes no processo e 
avaliar as condições para sua continuidade e replicação para outros corpos d’água. 

Desde setembro de 2004 a ECOBARREIRA PILOTO está gerando cerca de 9 empregos: 5 
cooperativados, 2 Jovens pela Paz e 2 vigias. Além disto, com a contratação dos barcos em 
outubro/2004, foram contratados 2 pilotos das embarcações, totalizando 11 empregos. 

Além destes empregos diretos, haverá mobilização nas comunidades, com a atuação dos 
Jovens pela Paz, para organização de sistemas de coleta seletiva, gerando uma fonte de renda 
adicional para os moradores. Neste momento está sendo implantado um programa de educação 

ambiental junto a estas comunidades, conforme apresentado na Foto 6. 
 

4. ECOBARREIRAS EM 2005 

 
Além da ECOBARREIRA PILOTO, é prevista a implantação de mais cinco ECOBARREIRAS 

em 2005. As ECOBARREIRAS e respectivos ECOPONTOS serão implantadas no Rio Meriti, 
Canal do Cunha, Rio Sarapuí, Arroio Fundo e Rio das Pedras. 

Em março de 2005 iniciou-se a construção da ECOBARREIRA do Rio Meriti, com previsão de 
término em julho de 2005. As demais ECOBARREIRAS serão executadas até setembro de 2005. 

 
 

5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 
Os resultados do monitoramento da coleta de lixo de novembro de 2004 a maio de 2005 são 

apresentados na Figura 1 e  na Figura 2. A Figura 1 apresenta a produção de lixo flutuante 
coletado na ECOBARREIRA PILOTO, pelos ECOBARCOS de novembro de 2004 até maio de 
2005. Foram cerca de 9 toneladas/mês de lixo flutuante coletado pelo ECOBARCO e na 
ECOBARREIRA. A partir de fevereiro de 2005, iniciou-se a recepção de lixo reciclável no 
ECOPONTO do Rio Irajá. E a Figura 2 apresenta a descrição dos vários tipos de recicláveis 
retirados da calha do rio Irajá. 

 



                                                                                                  

 

9 

9 

 

Figura 1. Produção realizada pela ECOBARREIRA PILOTO de novembro de 2004 até maio de 2005. 



                                                                                                  

 

10 

10 

 

Figura 2. Descrição da quantidade de recicláveis obtidos de novembro de 2004 a maio de 2005. 


