
 Considerado como o maior evento ambiental do mundo, O Dia Mundial de Limpeza é de fato uma 
rede de eventos, sem �ns lucrativos, visando conscientizar a população sobre a importância de conservar os 
ecossistemas agredidos pelo ser humano em todo o planeta. Vem contando com uma participação crescen-
te, envolvendo cerca de 130 países, centenas de milhares de voluntários e coleta de milhares de toneladas 
de lixo.

 Durante o Dia Mundial de Limpeza de Praias, voluntários de todas as partes do mundo foram às 
praias, lagos e rios coletar o lixo depositado pelos usuários locais ou turistas, ou por descargas originadas de 
navios. Fizeram mais do que apenas catar e pesar o lixo: classi�caram e catalogaram o que encontraram em 
�chas padronizadas, possibilitando assim rastrear a origem desses detritos. A intenção é colaborar com o 
delineamento de novas políticas públicas, a partir da formação de um banco de dados, possibilitando que 
países, estados e municípios busquem saídas adequadas para o problema do lixo.

 Além disso, a caminhada pelo litoral, realizando a coleta de materiais estranhos ao ambiente, objeti-
va sensibilizar a população para a conservação das praias e conscientizar voluntários e expectadores quanto 
ao consumo desnecessário de embalagens e produtos descartáveis e aos problemas gerados pelo descarte 
inadequado de resíduos sólidos, incentivando o consumo sustentável e alertando sobre as causas e conse-
qüências da crescente degradação dos ambientes costeiros (oceanos, mares, estuários, manguezais e 
lagoas).

 É importante ressaltar que esse movimento não tem conotação político-partidária. Não queremos 
culpar as instituições competentes pelo acúmulo de lixo em nosso litoral. Queremos, sim, identi�car o tipo 
de lixo jogado em nossas praias e divulgar para a sociedade os resultados do mutirão de limpeza, identi�-
cando o tipo e a quantidade de lixo coletado, para podermos depois propor ações junto às autoridades 
competentes, comerciantes, fabricantes e sociedade civil organizada, a �m de reverter esse quadro. Quere-
mos, sim, conscientizar nossa população para os problemas gerados pelo lixo abandonado em locais 
impróprios. Queremos, sim, praias limpas e despoluídas para nossos �lhos e gerações futuras. Este é um 
trabalho voluntário dos amantes da natureza, dos ambientalistas e dos que querem uma melhor qualidade 
de vida.

 No norte do estado de Santa Catarina, a adesão à Campanha do Dia Mundial de Limpeza iniciou em 
2008, com a participação do município de Balneário Barra do Sul, em 2009, participaram da iniciativa dois 
municípios São Francisco do Sul e Balneário Barra do Sul. Em 2010 foram três os municípios, São Francisco 
do Sul, Balneário Barra do Sul e Barra Velha, todos sob a coordenação do Instituto COMAR.

 O sucesso obtido desde a ação de 2008 é fruto de parcerias com as prefeituras, ONGs, associações de 
moradores, escolas, bombeiros e patrocínio de empresas privadas.


